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RESUMO 

 

A monografia tem como objeto de estudo a adoção, e visa depreender como esta ação se 

efetiva na realidade brasileira, considerando os parâmetros legais e ilegais, enfatizando os 

riscos que a possível ilegalidade pode oferecer ao infante. Ademais, busca-se através deste 

estudo trazer à baila a ilegalidade que permeia a ramificação da adoção aqui discutida, a saber, 

a “Adoção à Brasileira”. Outrossim, busca-se a mobilização da consciência da população 

quanto a esta prática, no sentido de que a mesma possa ser evitada. O corrente estudo tem por 

escopo responder a seguinte questão: O processo de “Adoção à Brasileira” oferece riscos à 

vida da criança? A ilegalidade que transpassa este tipo de adoção demonstra que esta forma de 

adotar pode contribuir para a incidência de negligência no âmbito familiar, culminando na 

violação de direitos da criança e dos pais que estão legalmente cadastrados no Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA). Nossa finalidade é demonstrar no decorrer do trabalho que a 

prática da adoção à brasileira ocorre na sociedade e merece uma atenção especial dos 

legisladores, pois acaba colocando em risco o interesse da criança.  

 

 Palavras-Chave: Adoção, Família, ECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This undergraduate thesis aims to study the adoption and aims to understand how this act is 

effective in the Brazilian reality, considering the legal and illegal parameters, emphasizing the 

risks that illegality can offer to child. In addition, this study will be able to bring to light the 

illegality that permeates this ramification of adoption, which is, “The Brazilian way to adopt”. 

Likewise, we want to mobilize the population's awareness about this practice, thinking that it 

can be avoided. The current study has the scope of answering the following question: Does 

the process, which here we’ll call “The Brazilian way to adopt” offer risks to the child's life?  

The illegality that transcends this type of adoption demonstrates that this way of adopting can 

contribute to the incidence of negligence in the family, culminating in the violation of the 

rights of the child and parents who are legally registered in the National Register of Adoption 

(CNA). Our purpose is to demonstrate in the course of the work that the practice of adoption 

to the Brazilian occurs in society, and deserves special attention from legislators, as it ends up 

putting at risk the interest of the child. 

 

Keywords: Adoption, Family, ECA  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo fundamental trazer para o âmago da discussão 

os “Filhos ao Vento”. Chamamos aqui de “Filhos ao Vento” o grupo considerável de crianças 

que são vítimas da adoção à brasileira, uma forma de adoção ilegal, que não oferece à criança 

nenhum tipo de proteção, sendo desconhecidas as reais intenções por detrás da prática. De 

fato, pode haver boas intenções, mas não podemos descartar os riscos que a mesma traz.  

 

 Grande parte da população revela o desejo de constituir família natural, formada pelos 

pais ou qualquer de seus descendentes, ou seja, família biológica, com laços consanguíneos. 

Contudo, inúmeras razões podem se transformar em óbices para que tal desejo não se 

concretize, o que contribui para que os sujeitos considerem a adoção como um caminho 

possível. A família é considerada um lugar de inserção do sujeito, é onde o mesmo se 

desenvolve, dá seus primeiros passos, aprende as primeiras palavras, ou seja, é o núcleo 

primário de interação do indivíduo. Entretanto, não podemos olvidar que atualmente não há 

um único modelo familiar, considerando os fatores sociais e econômicos que permeiam a 

mesma. Neste sentido há famílias funcionais, onde há união e zelo entre os membros, mas 

existem os modelos de famílias que se revestem de relações complexas, onde parece haver 

ausência de afetividade e nuances de violências entre os membros, o que colabora para que as 

negligências familiares ocorram. Impende dizer que famílias que vivenciam contextos 

desfavoráveis estão mais inclinadas à prática da negligência para com sua prole. Assim, há 

grandes chances desta criança ser institucionalizada como meio de proteção ao infante, 

havendo a possibilidade de reinserção da mesma em sua família biológica através de futuras 

intervenções com que têm por escopo mobilizar a consciência destes familiares quanto aos 

direitos de deveres que os mesmos possuem enquanto pais. Entretanto, as intervenções podem 

não lograr êxito, o que enseja a inserção desta criança na fila de espera pela adoção.  

 

 As instituições de acolhimento são mecanismos de uma ação de cuidado do Estado 

para com a infância brasileira, onde o mesmo cumpre o papel que deveria ser cumprido pela 

família. Mais uma vez reforçamos que o contexto brasileiro fomenta consideravelmente 

situações de abandono, onde o cenário socioeconômico desfavorável assola o Brasil e afeta 

diretamente as famílias. Neste ínterim podemos dizer que a desigualdade social é ensejada e 
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reforçada pelo neoliberalismo. O referido sistema é o grande promotor do desemprego, 

exclusão social, ausência de assistência à família, etc, afetando diretamente os indivíduos. 

 

 Cumpre dizer que o abrigo não traz consigo uma concepção negativa, onde muitos 

veem a instituição como “prisão de menores”. O abrigo assume um papel de instituição 

acolhedora, tornando-se a família possível naquele momento da vida da criança ou 

adolescente acolhido. No âmbito institucional a vida destes infantes não estagna, pelo 

contrário, dá-se continuidade à vida e novas relações são construídas.  

 

 Adoção é uma ação jurídica e solene pelo qual alguém assume como filho, de modo 

definitivo e irrevogável uma criança ou adolescente nascido de outra família. Conforme é 

apontado pela legislação é concebida a paternidade, onde o titular de uma adoção é o legítimo 

pai, proporcionando os efeitos da filiação natural. Deferida a adoção, o adotado passa a ser 

efetivamente filho dos adotantes, obtendo todos os direitos como filho, não havendo mais 

diferenciação entre filiação consanguínea ou adotado. Entretanto nossa análise vislumbra, 

sobretudo, apresentar uma ramificação da adoção, mais conhecida como “Adoção à Brasileira” 

que ocorre quando há o registro de um menor sem o devido processo legal. Tal ação pode ser 

considerada por muitos como um ato repleto de boas intenções, no entanto este é considerado 

crime. Este tipo de adoção será melhor analisado no presente trabalho, visto que a prática 

ilegal ainda é utilizada por casais brasileiros sob justificativas diversas, justificativas estas que 

são aproveitadas pelos adotantes para se esquivarem das filas de adoção e de todo processo 

burocrático, porém responsável, que é a adoção legal.  

 

Neste sentido, a presente monografia apresentará, primeiramente, o contexto histórico 

da temática adoção no território brasileiro, bem como os avanços alcançados no âmbito legal, 

onde com o passar dos anos adotar deixou de ser um ato de simples filantropia e passou a ser 

um trâmite legal imbuído de responsabilidades e cuidados. Dentre os respaldos legais 

alcançados pela adoção no Brasil, traremos para esta análise a importância da Constituição de 

1988 que trouxe consigo a garantia de igualdade entre os filhos e que por sua vez, deu 

abertura para que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), elaborado dentro dos 

princípios de proteção integral ao menor, fortalecesse o campo dos direitos da criança e 

adolescente no Brasil, inclusive no que se refere à adoção. Outra legislação relevante citada 
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será nova Lei de Adoção, n° 12.010/2009 que reorganiza o instituto da adoção realizando 

mudanças no próprio ECA.  

 

 O segundo capítulo trata propriamente da “Adoção à Brasileira”, onde de antemão 

discutiremos a ação do Serviço Social no sistema judiciário, como se deu a inserção do 

profissional na área, bem como suas atribuições gerais no campo e em específico como 

ocorrem suas ações no trato da adoção. Utilizaremos, outrossim, de entrevista com a  

assistente social do campo Jurídico que trará em suas palavras as experiências vivenciadas 

pela profissional no que concerne as manifestações de “Adoção à Brasileira” no município de 

São Fidélis, bem como a profissional busca enfrentar as manifestações da adoção ilegal. Outro 

ponto que discutiremos será o “mito da maternidade”, onde buscaremos entender quais as 

motivações ensejam o abandono e o crescimento do número de adoções ilegais, fortalecendo a 

incidência dos “filhos ao vento”. Ao final do segundo capítulo analisaremos quais as 

motivações e os (des)caminhos que levam famílias à prática da adoção ilegal, e os riscos que a 

adoção à brasileira pode trazer para os envolvidos. Para oferecer suporte à problematização do 

tema serão apresentadas as características fundamentais dos personagens que reproduzem tal 

prática, sendo estes postulantes e família biológica; bem como os riscos que este tipo de 

adoção pode causar ao infante ou adolescente adotado de modo abrasileirado. 

 

O interesse pelo tema surgiu durante o cumprimento de diligência realizada pela 

assistente social juntamente a psicóloga do Tribunal de Justiça de São Fidélis/RJ. O juízo da 

Comarca de São Fidélis, ao tomar ciência de uma possível concretização de adoção ilegal, isto 

é, sem a intervenção do Judiciário, solicitou à equipe técnica que investigasse tal suspeita. 

Destarte, ocupando naquele momento o lugar de estagiária em Serviço Social, fomos até esta 

família onde visitamos a genitora da gestante e a entrevistamos. Na oportunidade da visita, 

fora dito pelos familiares que tal manejo estava sendo realizado pela família, sob a 

justificativa que a genitora da criança encontrava-se “perdida”, considerando que a mesma já 

se constituía mãe de 4, com o agravante de ser usuária de drogas. O que mais chamou nossa 

atenção, foi o fato desta família não saber que tal prática é crime. Após visitação ao núcleo 

familiar, fora dito pela equipe técnica da Comarca que a adoção com este “jeitinho brasileiro” 

é comum na cidade, e que muitas famílias praticam este ato ilegal sem saber ou simplesmente 

em razão da adoção ilegal ser o melhor atalho que estas famílias encontram para a solução de 

seus problemas, tanto a família biológica quanto a família que anseia receber esta criança. 
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 Sabendo que a adoção ilegal é considerada crime, torna-se imperioso um estudo mais 

aprofundado sobre a temática em questão, isto é, “Adoção à Brasileira”, a fim de desmistificar 

esta ação e contribuir para a mobilização de consciência sobre esta ramificação da adoção. 

Nosso interesse em abordar a temática visa trazer para o cerne da discussão uma modalidade 

da adoção que ainda é pouco discutida, a “Adoção à Brasileira”. O tema torna-se ainda mais 

relevante por ser pouco abordado por autores, não havendo grande número de bibliografia a 

respeito da adoção à brasileira, o que evidencia que a temática tem sido pouco discutida no 

cenário jurídico brasileiro, bem como na sociedade, o que contribui para que a não 

mobilização de consciência progrida juntamente à reprodução da adoção ilegal no Brasil.  

Nosso intuito é dar visibilidade à problemática, sobretudo para que as contribuições da 

presente iluminem a situação que ainda hoje é um tema pouco estudado, mas que é parte do 

cotidiano de muitos profissionais, sobretudo do Serviço Social. O tema proposto pode 

colaborar para que o mesmo receba maior atenção populacional no que se refere à garantia de 

direitos de crianças e adolescentes.  

 

 Na presente monografia buscaremos analisar as contradições presentes no processo de 

adoção, considerando práticas legais e ilegais na realidade brasileira, onde preconceitos e 

pensamentos já preestabelecidos pela sociedade acabam por interferir na prática da adoção. 

Infelizmente, conforme veremos, a “Adoção à Brasileira” é o meio mais fácil de adotar a 

criança almejada, com as características previamente idealizadas pelos postulantes. O sonho 

de uma criança recém-nascida, sem “costumes”, podendo ser educado como convém ao casal,  

seria realização do sonho possível, sem espaços para as “frustrações” que uma adoção legal 

poderia trazer para esta família. 
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1. POLÍTICAS PARA ADOÇÃO NO BRASIL 

 

 

1.1 UM POUCO DA HISTÓRIA… 

 

 

Na história da sociedade brasileira, especialmente no período em que se reconhecia o 

Brasil como colônia de Portugal, as crianças geradas fora do matrimônio eram abandonadas 

aleatoriamente, em florestas e ruas, sendo este tipo de abandono muito frequente na época 

referida. A prática de abandonar bebês recém-nascidos em ruas, portas de igrejas ou 

residências aleatórias tornara-se ato corriqueiro no Brasil Colonial, onde os genitores 

biológicos abandonavam os menores indesejados, posto que os infantes à época abandonados 

eram frutos de relacionamentos extraconjugais ou até mesmo filhos de moças brancas e 

solteiras, de família de classe média alta que não poderiam colocar em cheque a “honra  

familiar”. Com a constante prática do abandono selvagem1, o ato obteve certo protagonismo, 

trazendo visibilidade para estes infantes, o que culminou na efetivação de práticas públicas ou 

privadas de acolhimento e assistência à infância.  

 

No intuito de controlar o abandono selvagem, a Igreja Católica elaborou a Roda dos 

Expostos. Conforme aduz Marcílio 

 
A roda dos expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida, 

sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa história. Criada na Colônia 

perpassou e multiplicou-se no período imperial, conseguiu manter-se durante a 

República e só foi extinta definitivamente na recente década de 1950. (MARCILIO 

1998, p. 51) 

 

O sistema Roda dos Expostos funcionava como uma forma de manter o anonimato 

dessas mães e pais que buscavam uma forma de se livrarem da criança indesejada. A roda dos 

expostos tornara-se também uma solução para o abandono selvagem, evitando que crianças 

fossem deixadas ao relento, considerando que quando o abandono selvagem era praticado, as 

crianças eram abandonadas em bosques, ruas, onde as chances de sobrevivência eram bem 

menores, posto que muitas, vítimas do abandono selvagem, morriam de fome, frio, ou até 

mesmo eram comidas por animais antes de serem encontradas.  

                                                 

1  . Para maiores informações sobre abandono selvagem conferir: NASCIMENTO, Alcileide 

Cabral do. O abandono “selvagem” de crianças nas ruas do Recife (1789-1830). In: SIMPÓSIO NACIONAL 

DE HISTÓRIA, 22., 2003, João Pessoa.  
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 A roda dos expostos se tratava de uma roda fixada no muro ou janelas de conventos ou 

Santas Casas de Misericórdia. Nestas rodas era permitido deixar crianças com até 7 anos de 

idade, onde após deixadas, o aparato era girado, conduzindo o menor para dentro da entidade 

acolhedora, de modo que a origem da criança não fosse revelada. A roda dos expostos foi 

utilizada em muitos municípios até 1950, quando ocorreu o fechamento da mesma no Brasil. 

 

 Nosso interesse em narrar esse fato que fez parte de nossa história se dá para registrar 

que em meados do século XIX e início do Século XX foram formuladas as primeiras políticas 

públicas direcionadas à proteção de crianças, sendo a primeira legislação sobre adoção 

promulgada com a lei 3.071 de 1916 no código civil brasileiro que preconizava que a adoção 

era um direito para casais ou pessoas sem prole, com idade mínima de 50 anos, não 

permitindo que casais com filhos biológicos adotassem. Outrossim, era necessário que a 

diferença de idade entre os adotados e adotantes fossem de no mínimo 18 anos e a adoção 

poderia ser desfeita após o alcance da maioridade da criança se ela e o adotante assim o 

quisessem.  

 

 A regulamentação da adoção na época referida ocorria através de escritura, ou seja, era 

realizado uma espécie de contrato, onde o cartório emitia a documentação da adoção sem 

qualquer intervenção ou processo judicial. Não havia a destituição do poder pátrio na época, 

considerando que na maioria das vezes a família biológica assentia o ato da adoção, assim, o 

sistema jurídico não interferia nos direitos destes familiares sobre a criança. 

 

 Com o decorrer dos anos, novas mudanças surgiram com o escopo de estimular as 

adoções, e dentro de tais mudanças insere-se a lei 3133 de 1957 que diminuiu a idade mínima 

do adotante para 30 anos e a diferença entre o adotado e adotante para 16 anos, tendo como 

requisito que os postulantes fossem um casal com no mínimo 5 anos de casamento. Neste 

mesmo período a adoção deixa de ser uma prática privada aos casais sem filhos biológicos, 

concedendo aos casais com filhos a adotar.  

 

 Cumpre informar que desde a primeira legislação sobre o tema, o adotado deveria 

consentir com a adoção. Sendo bebê, tal consentimento deveria ser dado por seu representante 

legal, podendo ser tutor, curador, mãe ou pai. A partir do incentivo da lei de 1957 os juízes da 

infância começaram a realizar pressão nos cartórios, a fim de que estes somente 

regularizassem a escritura da adoção de recém-nascidos mediante apresentação de autorização 
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judicial. É neste ínterim que o Poder Judiciário se posicionou e começou a intermediar a 

prática da adoção. 

 

 Em 1965 uma nova lei é promulgada (lei 4655), que permitiu a legitimação adotiva, 

onde, através de decisão judicial as crianças em situação irregular passaram a ter os mesmos 

direitos que os filhos biológicos. A legislação de 1965 aduz outros dois aspectos, que são 

mantidos até os dias atuais: 1) o rompimento definitivo da criança com a família de origem 

através da formalização do registro de nascimento, fazendo constar o nome dos pais e avós 

adotantes, extinguindo o nome da família biológica; 2) a irrevogabilidade da adoção.  

 

 O código de menores de 1979 trouxe alterações quanto à assistência, proteção e 

vigilância de menores de idade. No que se refere à adoção, esta passa a ser incluída como uma 

medida protetiva da infância e não mais dentro do direito de família. Tal legislação instaurou 

dois tipos de adoção: a plena e a simples. A adoção plena invalidava quaisquer diferenças 

entre os direitos de filhos biológicos e filhos por adoção, e propiciava o rompimento de 

qualquer vínculo entre o adotado e a família biológica. No tocante à adoção simples, esta 

intentava a regulamentação da situação irregular de algumas crianças. O Código de Menores 

também ordenou parâmetros para a adoção internacional, onde os estrangeiros só podiam 

realizar a adoção simples. Por fim, outro elemento preconizado pelo Código de Menores foi a 

comprovação de uma série de fatores que os postulantes deveriam apresentar, onde a 

estabilidade conjugal, comprovação de idoneidade moral, atestado de sanidade física e mental 

e adequação do lar eram qualificações exigidas. Tais documentações tornaram-se obrigatórias 

nos processos de adoção. 

 

 Com a Constituição Federal de 1988 há a garantia da igualdade entre os filhos, onde o 

artigo 227 alega que “Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão 

os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 

à filiação”. 

 

 Em 1990 surge o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que passou a preconizar 

uma série de princípios relacionados à infância, estabelecendo que “criança” são indivíduos 

até 11 anos e 11 meses e “adolescentes”, pessoas entre 12 anos e 18 anos. Com o ECA a 

intermediação e autorização das adoções pelo Poder Judiciário passa a ser imperiosa no caso 

de crianças e adolescentes. Tal legislação aborda a proteção da infância, objetivando o 
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“aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a 

todas as crianças e adolescentes”. É esta a legislação válida atualmente. 

 

 Outra novidade que o ECA trouxe foi a avaliação dos postulantes à adoção, bem como 

das crianças e adolescentes pela esfera técnica judiciária, regularizando a inserção destes no 

Cadastro ou na busca de famílias. Com a lei 12.010 de 2009, lei da adoção, o ECA sofreu 

grande reformulação com a promulgação da mesma.  

 

 A lei 12.010 estabelece a criação do Cadastro Nacional de Adoção, com a finalidade 

de facilitar o cruzamento das informações entre aqueles que desejam adotar e as crianças e 

adolescentes que estão esperando ser adotados. O Cadastro Nacional de Adoção trata-se de 

um banco de dados único e nacional, onde são inseridas informações sobre crianças e 

adolescentes aptos a serem adotados, bem como dos pretendentes a adoção. O referido 

sistema funciona como ferramenta de auxílio aos juízes na condução nos processos de adoção, 

e tem por escopo a desburocratização do processo de adoção. 

  

 Os autores Luciano Alves Rossato e Paulo Eduardo Lépore (2009, p.55) definem esta 

ferramenta da seguinte maneira: “trata-se de mecanismo que possibilita o cruzamento de 

dados e a rápida identificação de crianças ou adolescentes institucionalizados. Tal expediente 

permite, ainda, o intercâmbio de informações entre comarcas e regiões.”  

 

 A inscrição de todos os postulantes a adoção no Cadastro Nacional de adoção (CNA) é 

realizada pelo procedimento preconizado no artigo 197-A do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Estes postulantes, devem, primeiramente apresentar petição inicial, contendo o 

rol de documentos exigidos pelo supramencionado artigo. Após apreciação dos documentos 

previamente exigidos, o Ministério Público é ouvido, onde o órgão fará seus requerimentos e 

apontamentos e finalmente, o juízo da vara da infância e da juventude competente dará o seu 

parecer, podendo ser favorável ou não. Se favorável, o candidato poderá ser incluso no CNA.  

 

Em conformidade com o artigo supracitado, destacam-se os §3º e §4º do artigo 50 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que versam:  

 

Art. 50. […] 

 

§3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação 

psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da 
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Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da 

política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (INCLUÍDO PELA 

LEI Nº 12.010, de 2009) 

 

§ 4º. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3o deste artigo 

incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou 

institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, 

supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com 

apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da 

política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (INCLUÍDO PELA 

LEI Nº 12.010, de 2009) 

 

O ECA estabelece características essenciais à adoção. Destacamos inicialmente seu 

caráter irrevogável. O §1º do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei nº. 

12.010/2009, traz à baila a irrevogabilidade da adoção. Tal característica enfatiza a 

imutabilidade da filiação civil após conclusão do processo de adoção, com sentença e registro 

de nascimento, tornando o adotado filho com todos direitos de um filho biológico. Outra 

característica relevante é a plenitude da adoção, onde o adotado passa a ter os mesmos direitos 

do filho biológico, incluso, direitos sucessórios.  

 

 A excepcionalidade da adoção é outra característica importante a ser considerada. A lei 

12.010/2009, traz em seu artigo 39, pelo §1º, a adoção como medida excepcional, ou seja, a 

adoção somente ocorrerá quando se esgotarem os recursos e tentativas de reinserção desta 

criança ou adolescente em sua família biológica. Portanto, somente quando tal retorno não é 

possível é que a família adotiva é considerada solução para esta criança. Outrossim, a atual 

legislação afirma que a destituição do poder pátrio deve ser realizada para que os pais 

biológicos desta criança não tenham mais direitos sobre seu filho. Somente após tal 

procedimento a adoção pode ser efetivada. Tal “ação de destituição do poder familiar” ocorre 

em processo independente – porquanto, tem ritos processuais próprios. Coadunando com a 

referida lei, a excepcionalidade da adoção é também comentada no artigo 19 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com base no direito da criança em desenvolvimento ser educada no 

âmbito de sua família, sendo a colocação desta em família substituta uma medida extrema. 

Destarte, a adoção ocorre quando esta criança ou adolescente não possui família natural, ou a 

quando há a impossibilidade da reintegração destas em suas famílias de origem, 

oportunizando a adoção destas crianças e adolescentes. 

 

 O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente aponta requisitos que deverão ser 

respeitados e seguidos para a efetividade da adoção. Neste sentido, serão analisados: a idade 

mínima para o adotante; a diferença de idade entre adotante e adotado; o consentimento dos 
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pais ou dos representantes legais de quem se deseja adotar; o efetivo benefício para o 

adotando; o processo judicial; a obrigatoriedade do estágio de convivência. 

 

 Um dos requisitos a serem apreciados é o da idade mínima para o adotante, 

fundamentado pelo artigo 42 do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza 

dezoito anos como idade mínima para o adotante, sendo esta idade obrigatória para aquele que 

anseia pela adoção, podendo a mesma ser realizada por uma única pessoa ou em conjunto. 

Não havendo, portanto, brechas para a possibilidade de adoção conjunta onde apenas um dos 

adotantes possui maior idade. Logo, mesmo quando ocorre a adoção conjunta é 

imprescindível que ambos tenham alcançado a maioridade.  

 

 Em conformidade com o suprarreferido, Paulo Lôbo (2012, p. 277) afirma que: “Se o 

adotante tiver menos de 18 anos, a adoção será nula, por violação de requisito legal essencial, 

não podendo ser sanada, quando completar a idade.” 

 

 Insta dizer que, embora tenham alcançado a maioridade, tornam-se inaptos enquanto 

adotantes os sujeitos não idôneos, bem como, os ébrios habituais e os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo, considerados relativamente incapazes, pelo artigo 4º do 

Código Civil. Há a impossibilidade de adotar, mesmo que apresentem maioridade, os 

ascendentes e os irmãos do adotando, pelo §1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, posto que a relação de parentesco demasiadamente próxima poderia ser 

confundida. Outrossim os progenitores encontram-se impedidos de adotar, visto que a eles 

estão reservados o direito de serem detentores da guarda do neto ou tornarem-se seus tutores. 

Contudo, não vê-se nenhum impedimento de adoção por parte de familiares colaterais de 

terceiro grau, como os sobrinhos.  

 

 Um segundo requisito apontado é a diferença de idade que deve haver entre o adotante 

e o adotado. Conforme expressa o  §3º 113 do artigo 42 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o adotante deve apresentar, no mínimo, dezesseis anos mais velho que o adotado. 

Tal diferença faz-se necessária, posto que se espera que o adotante tenha maior experiência de 

vida, para que ele possa educar e melhor orientar a criança ou adolescente a ser adotado. 

Outrossim, esta regra fora imposta sob a pretensão de instituir a ascendência moral da pessoa 

de mais idade sobre a outra mais jovem, conforme ocorre numa relação entre pais e filhos.. 
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 Aponta Maria Helena Diniz (2002, p. 419), que a diferença imposta pela lei é de suma 

importância, “pois não se poderia conceber um filho de idade igual ou superior à do pai, ou 

mãe, por ser imprescindível que o adotante seja mais velho para que possa desempenhar 

cabalmente o exercício do poder familiar.”  

 

 Considerando que a adoção acarreta o corte das relações de parentesco, torna-se 

imprescindível o cumprimento do requisito “consentimento” inerente ao processo de adoção, 

que é a concessão desta adoção, a saber, o consentimento dos pais ou representantes legais 

desta criança ou adolescente, conforme preconiza o artigo 45 do ECA. 

 

 Em situações onde apenas um dos genitores consta no registro de nascimento desta 

criança ou adolescente, o consentimento deste será suficiente. Entretanto, em situações onde 

houve a dissolução da união destes pais, haverá a necessidade do consentimento de ambas as 

partes, posto que o poder familiar permanece com os dois. Não obstante, conforme apontado 

pelo  §1º do artigo 45, é possível a adoção sem consentimento em casos onde estes pais são 

figuras desconhecidas ou quando o poder familiar destes já foi tomado pela Justiça.  

 

 O §2º do artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente, garante para crianças com 

mais de 12 anos a sua concordância, ou seja, para que a adoção ocorra, a criança que já 

alcançou os 12 anos precisa concordar com a mesma. Do contrário, não há adoção. 

 

 Na adoção, busca-se prioritariamente o melhor interesse da criança ou adolescente. O 

artigo 43 do ECA versa sobre isto consignando que haverá o deferimento da adoção quando 

esta apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. A fim de 

complementar o suprarreferido, podemos nos voltar para a própria Constituição de 88 que em 

seu artigo 227 prevê o cumprimento da defesa do melhor interesse da criança quando esta 

versa que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente 

o direito à vida, à saúde, à segurança, à educação…” 

 

 Ademais o §4º do artigo 28 da lei 12.010/09 prioriza a permanência da união de 

irmãos para que sejam reinseridos numa mesma família substituta, a fim de que o vínculo 

existente entre estes irmãos não seja rompido.  
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 No processo de adoção torna-se imprescindível e obrigatório o estágio de convivência, 

preestabelecido pelo artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, o §1º 

versa sobre uma única exceção, apontando a possibilidade de dispensa deste estágio de 

convivência “se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante durante tempo 

suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.” 

 

 Enfatiza-se no §2º do artigo supracitado, que a simples declaração da guarda de fato 

deste menor, não autoriza a dispensa da realização do estágio de convivência. Consoante às 

palavras de Paulo Nader (2010) quando se trata de criança ou adolescente, é imprescindível o 

estágio de convivência, que nada mais é que um período de adaptação recíproca e necessário à 

confirmação de interesse das partes envolvidas.  

 

 O estágio de convivência tem por escopo apurar a compatibilidade entre o adotado e 

adotante, de modo a avaliar a adaptação desta criança ao novo lar. Logo, ao apreciar o estágio 

de convivência das partes, o juiz responsável se valerá de relatório elaborado pela Equipe 

Técnica, que avaliará este estágio de convivência, a saber se houve adaptação do adotado à 

nova família e vice-versa. Impera dizer que normalmente esta Equipe Técnica é composta por 

assistente social e psicólogo, que após minucioso estudo elaborarão seus respectivos pareceres 

de modo a subsidiar o Juízo.  

 

 A temática adoção tem adquirido espaço nos meios de comunicação e na legislação 

brasileira com o passar dos anos. Temos presenciado mudanças relevantes no âmbito jurídico, 

sendo a mais recente a aprovação da Lei Nacional de Adoção, promulgada em 03 de Agosto 

de 2009 (BRASIL, Lei nº 12.010/2009). Apesar dos avanços no âmbito sociojurídico, a 

modalidade adoção ainda hoje se apresenta como um tema controverso, onde mitos e 

preconceitos a perpassa. Embora a adoção se mostre historicamente praticada, esta ainda sofre 

com as muitas mistificações que são associadas ao tema no Brasil. Decerto tais mistificações 

são correlacionadas à adoção devido a cultura que valoriza os “laços sanguíneos”, o que 

revela estigmas ao tema.  

 

 Gomide (1999) aponta que a adoção no Brasil fora tratada como uma via de mão única, 

onde buscava-se atender prioritariamente aos desejos dos adotantes. Este modo de adoção, 

mais conhecida na literatura como “Adoção Clássica”, é, por via de regra, motivada pela 

infertilidade ou esterilidade, e opta pelo recém-nascido com as mesmas características físicas 
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dos postulantes, de modo a assemelhar-se a uma família biológica, vislumbrando alcançar o 

desejo que permeia estes matrimônios sem prole.  

 

 Com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, os sujeitos a serem 

adotados passaram de personagens coadjuvantes para protagonistas na nova legislação, onde 

priorizou-se a busca por famílias para estas crianças e adolescentes. Destarte entra em cena a 

“Adoção Moderna”, que abarca a adoção tardia, interracial, de grupo de irmãos, entre outros, 

visando solucionar a problemática da criança sem família de modo a garantir um contexto 

familiar para estes.  

 

 No Brasil a adoção apresenta múltiplas formas, não havendo, portanto, um único tipo 

de adoção ou meio de se adotar. Uma destas formas é conhecida como adoção tardia que se 

refere à adoção de crianças maiores ou adolescentes. Ebrahim (2001) afirma que hoje a 

“cultura da adoção” tem sido bem difundida, objetivando proporcionar lares para crianças e 

adolescentes que não os têm, sem valorizar de modo demasiado certas características como 

condições de saúde, cor, gênero ou idade destas crianças e adolescentes. Não obstante, o 

brasileiro postulante à adoção ainda opta pelo recém-nascido.  

 

 A adoção por si só, já é um tema complexo, e a ramificação ora discutida, a saber, 

adoção tardia, está revestida de maiores complexidades. Há um número relevante de 

postulantes que anseiam a adoção de crianças com até 18 meses. Conforme aduzem Cerveny e 

Berthoud (1997, p. 60) estes postulantes são assombrados pelo medo do chamado “sangue 

ruim”, que nada mais é que o receio que os adotantes têm de que a criança traga consigo 

“traços negativos de caráter e temperamento”, provenientes de uma herança genética 

desconhecida.  

 

 Estes pais veem no recém-nascido a oportunidade de uma adaptação sem maiores 

“transtornos”, onde há o temor de que a criança possa guardar mágoas e maus costumes. 

Ademais, há o desejo dos adotantes de fazer parte da vida da criança em todas as suas fases, 

como ninar, dar colo, acompanhar o desenvolvimento escolar, bem como o crescimento destes 

infantes, como primeiras palavras e passos. Todas as justificativas supramencionadas são 

utilizadas assiduamente por postulantes que estão nas filas de adoção, o que colabora para que 

“crianças idosas” permaneçam acolhidas e sem direitos ao contexto familiar.  
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 O preconceito que ronda este tipo de adoção ainda é muito forte. Para Vargas (1998), 

na adoção de crianças maiores, as chances de sucesso ou fracasso das relações que se 

estabelecem no meio social dependem da capacidade de suporte, trocas afetivas, confiança e 

companheirismo entre os protagonistas. O autor salienta ainda que o preconceito social em 

relação à adoção de crianças maiores é fator determinante para a pouca disponibilidade de 

candidatos para este tipo de adoção, posto que a adoção continua sendo mais aceita quando 

atende a uma necessidade “natural” de um casal com impedimentos para gerar filhos, desde 

que estes sejam bebês e “passíveis de serem educados” 

 

 Uma pesquisa feita por Almeida (2003) no ano 2001 nas cidades do interior paulista 

que são apontadas como de porte médio (Bauru e Marília) revela que dos 133 casais à época 

cadastrados, 118 afirmaram sua disposição em adotar uma criança branca, ou seja, 82,72%. 

Enquanto, somente 9 casais aceitaram adotar crianças pardas ou negras, totalizando 6.72%.  

 

 Registre-se que a literatura que vimos apresentando ao longo do texto, afirma que a 

principal motivação para que um casal ou pessoa adote é a impossibilidade destes gerarem 

seus próprios filhos. Entretanto, no momento da entrevista, estes postulantes, muitas vezes, 

procuram por crianças que se assemelhem as suas características físicas, almejando por filhos 

que possuam a mesma cor de pele, cabelo, traços físicos, entre outros. Tais exigências revelam 

certo preconceito destes postulantes.  

 

Rufino (2003) afirma que:  

 

A busca pelos assemelhados e a dificuldade de aceitar crianças que não se encaixam 

nos padrões da estética vigente no imaginário da sociedade brasileira, são aspectos 

que tem sido incorporados no interior das práticas judiciárias, e revelam a 

intolerância às diferenças raciais, e a negação à diversidade étnico-cutural. 

(RUFINO, 2003, p.40) 

 

 

 Neste sentido, torna-se evidente que ainda hoje há uma supervalorização da cor da 

pele, revelando assim, uma intolerância às diferenças de raça até mesmo nos processos de 

adoção, onde postulantes externam sua preferência por crianças brancas. Podemos concluir, 

portanto, que o preconceito permanece instaurado em todas as esferas da sociedade, o que tem 

se tornado óbice para que crianças negras ou pardas sejam adotadas. O que acontece é que 

grande parte das crianças e adolescentes atualmente acolhidos, não atende ao perfil desejado 
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pelos postulantes. Por esta razão existem muito mais pretendentes do que crianças aptas a 

serem adotadas.  

  

 “Desta forma, percebemos a cruel realidade do abandono de crianças negras em 

instituições e da adoção inter-racial, com seus entraves e desafios, em todo o território 

nacional” (RUFINO, 2003, p. 48) 

 

 Lamentavelmente, os preconceitos e os mitos ainda rondam o tema adoção, o que tem 

contribuído para que muitas crianças permaneçam institucionalizadas. Estas crianças, a saber, 

as que não se encaixam ao perfil traçado no imaginário dos adotantes, permanecem em 

abrigos, estagnadas na fila da adoção, simplesmente por não terem as características 

almejadas por todos. A elaboração de escusas destes postulantes quanto à adoção tardia e 

inter-racial, colabora para que estas crianças não sejam adotadas, permanecendo até a 

maioridade em abrigos. 

 

 No que se refere a institucionalização, esta enfrentou muitas transformações ao longo 

dos anos. Conforme já destacamos no presente trabalho, o surgimento do ECA promoveu uma 

série de avanços no campo do direito, o que não exclui mudanças no âmbito do acolhimento 

institucional, onde foi constatada a necessidade de reformulação no acolhimento. O que 

queremos destacar é que com o advento do ECA torna-se direito de toda criança e adolescente 

o pleno direito à convivência familiar e comunitária, bem como a proteção integral à criança e 

ao adolescente, por meio da família, da sociedade e do poder público conforme aduz o art. 4º 

do Estatuto.  

 

 Caso haja o rompimento de vínculos do infante com seus familiares, o Estado torna-se, 

então, o responsável pela proteção desta criança e adolescente, sendo estabelecida a 

excepcionalidade e a provisoriedade do acolhimento institucional pelo referido Estatuto. Em 

complemento ao estabelecido pelo Estatuto, a lei 12.010 de 2009 dispõe novos prazos para a 

decisão judicial sobre a criança acolhida, no qual entende que o regime de acolhimento deve 

ter seu contexto reavaliado a cada seis meses, visando que a permanência em abrigo 

institucional não ultrapasse mais de dois anos – salvo comprovada necessidade que atenda ao 

seu superior interesse.  
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 Diante de tal cenário podemos vislumbrar que o acolhimento tem caráter provisório, 

onde há empenho jurisdicional para que o tempo dentro da instituição seja reduzido e a 

criança reinserida numa família. A partir do momento que estas instituições abrigam a criança 

ou o adolescente, elas se tornam as responsáveis por estes infantes, tendo que garantir a 

integridade física e emocional de seus acolhidos. Em resumo, é uma proteção especial 

garantida pelo Estado e preconizada pelo ECA que permite que esta criança permaneça 

protegida em abrigo, aguardando decisão judicial quanto ao seu retorno à família biológica ou 

caso seu retorno seja inviável, é encaminhada para adoção. 

 

 Entretanto, não podemos deixar de mencionar que há casos, onde o acolhimento que 

deveria ser temporário, torna-se um lar para os abrigados. É plausível o esforço realizado 

pelos promotores, juízes e todos os profissionais e sujeitos envolvidos no processo de 

desacolhimento de uma criança ou adolescente. Não obstante é preciso considerar que há 

casos onde o temporário acaba se tornando “permanente” ou até que se complete a maioridade. 

O que queremos dizer é que o abrigo também é um lar possível. O tempo que esta criança 

passa no abrigo não a torna um sujeito isolado e abandonado. 

 

 Equivocadamente pensamos o abrigo como “cárcere de menores”, onde estão 

acolhidos os “desafortunados” sem receber o devido amor e carinho, pois foram abandonados 

pela família. Entretanto podemos pensar o acolhimento institucional como lar possível, onde 

os que lá estão abrigados não deixam de receber os cuidados necessários para que se 

desenvolvam de modo saudável. A própria estrutura do Abrigo nos remete a uma casa comum, 

com sala, cozinha, banheiros e quartos, onde se busca associar a ideia do abrigo com o lar 

possível, onde crianças brincam, estudam e permanecem no lar que o presente lhe proporciona. 

 

 

1.2 CONFIGURAÇÕES DA ADOÇÃO NO BRASIL 

 

 

Muitas são as modalidades da adoção no Brasil. Logo, discutiremos as múltiplas 

formas da adoção, podendo estas se apresentarem legais ou não. Inicialmente, apresentamos 

ao leitor a adoção unilateral. Nesta configuração de adoção o cônjuge ou companheiro adota o 

filho de outrem sem que haja a destituição do pátrio poder. Neste sentido, os vínculos de 

filiação permanecem preservados com m dos genitores, enquanto o vínculo de parentesco 
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civil com cônjuge ou companheiro surgirá. A adoção unilateral está prevista no §1º do artigo 

47 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no §único do artigo 1.626 do Código Civil. 

 

 O ECA preconiza que na adoção unilateral: “O cônjuge ou companheiro pode adotar o 

filho do consorte, ficando mantidos os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou 

companheiro do adotante e respectivos parentes (art. 41, §1º).” Logo, a lei permite que, com a 

adoção, o padrasto ou madrasta assuma a condição de pai ou mãe, por exemplo.  

 

Segundo Dias (2010, p. 481) há três hipóteses onde cabe a adoção unilateral: 

 

• Quando o filho for reconhecido por apenas um dos pais, havendo a possibilidade 

do pai ou mãe biológico autorizar a adoção pelo seu parceiro (a).  

• Quando reconhecido por ambos os genitores, coadunando um deles com a adoção, 

decai ele do poder familiar; 

• E por fim quando ocorre o falecimento do pai biológico, o órfão pode ser adotado 

pelo cônjuge ou parceiro do genitor sobrevivente. 

  

 Na configuração designada, adoção conjunta, não há restrição quanto ao estado civil 

do adotante, podendo este, portanto, ser solteiro, divorciado, separado judicialmente, viúvo, 

concubino. Destarte, a adoção pode ser singular ou conjunta. O §2° do artigo 42 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, aborda a adoção conjunta ou bilateral. A lei proíbe que a mesma 

criança ou adolescente seja adotado por duas pessoas. Entretanto, a lei não se aplica quando 

estes adotantes forem casados ou mantenham união estável. 

  

 Como toda regra muitas vezes possui exceção, duas pessoas divorciadas podem adotar 

de modo conjunto. Tal exceção visa ressalvar situações onde o adotado já convivia com 

família substituta que se desfez, ainda no estágio de convivência. Em situações como estas, os 

adotantes terão que coadunar sobre as questões da guarda e visitas a criança.  

 

 A adoção homoparental tornou-se mais uma configuração da adoção, sendo esta, um 

tanto recente no cenário brasileiro. Apesar de esta ser uma configuração um tanto polêmica, 

onde as opiniões sobre o tema se dividem, a adoção homoparental tem sido recepcionada. 

Assim como nas outras configurações da adoção, esta também é submetida a um cauteloso 
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estudo psicossocial realizado por equipe interdisciplinar, de modo a identificar as razões que 

ensejaram o desejo de adotar, visando salvaguardar o direito da criança em todos os casos. 

 

 Decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Ap. nº 14.332/98 Julgado em 28 de 

abril de 1999) que 

A afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual 

constitucionalmente garantida, não pode servir de empecilho a adoção de menor, se 

não demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao decoro e capaz de 

deformar o caráter do adotado, por mestre a cuja atuação é também entregue a 

formação moral e cultural de muitos outros jovens. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

RIO DE JANEIRO, 1999) 

 

 Os textos contidos nos §3º e §5º do artigo 226 da Constituição Federal junto ao §2º do 

artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, versam sobre a diversidade de sexo 

exigida entre os contraentes da união conjugal, além de abordarem que para que haja adoção 

conjunta faz-se necessário que sejam casados civilmente ou mantenham união estável, 

comprovando a estabilidade da família, o que pressupõe a exclusão dos casais homoafetivos 

de adoção conjunta. Logo, não há previsão de adoção por casais homossexuais na Lei 

Nacional da Adoção. Entretanto, decidiu o Supremo Tribunal Federal em 2011 que nas uniões 

entre pessoas do mesmo sexo devem incidir os mesmos efeitos da união estável entre homem 

e mulher, pelo ADI nº 4.277. Cabe dizer que todo o processo deve estar voltado para o 

atendimento às necessidades da criança ou adolescente a ser adotada, visando proporcionar ao  

adotando toda estabilidade moral, afetiva e material que é necessário para o desenvolvimento 

salutar da criança.  

 

 Outra configuração é a adoção póstuma (adoção post mortem). É o tipo de adoção que 

poderá ser deferida mesmo após falecimento do adotante no curso do processo de adoção. 

Nesta modalidade demanda-se que haja manifestação inequívoca da vontade de adotar. O 

ECA versa sobre esta ramificação da adoção no artigo 42 §6 “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.”  

 

Na adoção post mortem, não ocorre a interrupção do processo mesmo mediante morte 

do adotante. Esta modalidade prima pelo melhor interesse da criança e adolescente conforme 

afirma Rolf Madaleno (2008, p. 486): “atende, portanto, ao princípio supremo dos melhores 
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interesses da criança e do adolescente, porque ameniza a fatalidade em que seria dupla, no 

caso de morte do adotante, se também fosse cancelada a adoção.” 

 

 Na configuração “adoção internacional”, esta ocorre quando o casal ou pessoa 

adotante reside em país diferente do adotando, que coaduna com o artigo 51 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com as mudanças da lei nº 12.010, de 3 de agosto de 2009. 

Entende-se que os estrangeiros interessados na adoção, podem adotar crianças brasileiras, 

sempre visando o melhor interesse e proteção dos infantes. Logo, não há razão para não 

acolher esta modalidade. A adoção internacional deverá ser regulamentada, impedindo abusos 

e não permitindo que pessoas mal-intencionadas possam praticar quaisquer atos que venham a 

ferir o direito dos menores.  

 

Caio Mário da Silva Pereira (2014) afirma que:  

 

A adoção internacional desperta inúmeras polêmicas, havendo aqueles que se 

manifestam contra a concessão da medida com o argumento de que se deve 

estimular para que brasileiros que desejam adotar possam fazê-lo, e crianças e 

adolescentes necessitados de amparo encontrem, no próprio país, ambiente familiar 

adequado. [...] No campo oposto, estão aqueles que, enxergando a questão sob um 

outro prisma, consideram que não se deve opor obstáculo e favorecer a perfilhação 

(CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, 2014. p. 486) 

 

 Considerando o exposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 31, 

versa tal medida, isto é, a colocação de crianças e adolescentes em família substituta 

estrangeira é excepcional e será permitida somente por via de adoção. Tal excepcionalidade da 

adoção estrangeira ocorre em razão da preferência ao adotante brasileiro, estabelecido no §1º 

do artigo 51 do ECA. 

 

 Da mesma forma, decidiu o Superior Tribunal de Justiça de São Paulo (REsp nº 196. 

406 Julgado em 9 de março de 1999): “A adoção por estrangeiros é medida excepcional que, 

além dos cuidados próprios que merece, deve ser deferida somente depois de esgotados os 

meios de adoção por brasileiros, antes de deferir a adoção internacional.” 

 

 No tocante aos estrangeiros que possuem domicílio em solo brasileiro, estes, havendo 

comprovado sua permanência no país, serão tratados como adotantes nacionais, pelo princípio 

constitucional da isonomia, onde passarão pelos procedimentos da Justiça da infância e 

juventude. Logo, a adoção por estrangeiros que residem no Brasil, não se encaixa na 
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modalidade internacional de adoção, devendo, portanto, ser tratada e tramitada normalmente, 

onde nenhuma distinção será feita entre o estrangeiro domiciliado em solo brasileiro e o 

nacional.  

 

 A adoção, seja nacional ou internacional, levará em consideração a relação de 

parentesco e filiação socioafetiva, que consiste no estabelecimento de vínculos afetivos, o 

amor, o carinho e o convívio familiar. Não obstante os conflitos culturais que poderão ocorrer, 

a adoção internacional não pode ser desconsiderada, uma vez que esta torna-se uma 

oportunidade de amparo aos menores na espera por uma família adotante. Outrossim, 

qualquer pessoa, seja ela casada ou solteira, homossexual ou heterossexual, que demonstre ter 

um lar respeitoso e tenha disponibilidade afetiva, que comprometa-se com as 

responsabilidades de ser pai e/ou mãe, podem adotar. 

  

 Outra configuração da adoção é conhecida como adoção direta, baseada no princípio 

do direito "intuitu personae". Este termo latino é aplicado em situações onde a genitora 

declara que está entregando o filho e que almeja indicar alguém conhecido por ela a quem 

quer entregar o filho. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 166, 

preconiza a modalidade ora discutida.  

 

Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, 

ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, 

este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos 

próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado (Art. 166, ECA, 1990) 

 

 

 Na maioria dos casos de adoção Intuitu personae a mãe procura a Vara da Infância e 

da Juventude, juntamente ao pretendente à adoção a fim de legalizar um convívio que já esteja 

ocorrendo. Este tipo de adoção torna-se complexa e polêmica pelo fato de que se torna difícil 

avaliar, considerando que não se sabe ao certo se a escolha da mãe é voluntária ou se esta está 

sendo induzida. Outro fator que não pode ser ignorado é o desconhecimento destes 

personagens que se dizem pretendentes à adoção, posto não ser do conhecimento do jurídico o 

real perfil destes sujeitos, além da possibilidade de uma situação de tráfico de crianças. 

 

 Muitas mulheres entregam seus filhos pelo fato de não terem condições 

socioeconômicas para criá-los e educá-los, ou até mesmo por esta mãe sentir-se despreparada 

para assumir a responsabilidade que a maternidade traz consigo. As mães que se enquadram 
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neste contexto podem estabelecer contato com casais interessados em adotar um recém-

nascido, dando suporte a esta mãe durante a gestação, e toda assistência para que esta criança 

nasça saudável.  

  

 Há casais que após apanhar o recém-nascido recorrem à Justiça para legalizar a 

situação. Entretanto, estes correm o risco, sem saber, de ter esta criança acolhida por alguma 

instituição, onde os adotantes terão que esperar todo o trâmite judicial para que esta adoção 

seja deferida pelo juízo. Impera dizer que os trâmites impostos pela Justiça, apesar de 

burocráticos, são de extrema relevância, considerando que esta criança precisa ter seus 

direitos garantidos, onde o infante deverá ser inserido em ambiente familiar salutar. Para tanto, 

a Justiça Brasileira utiliza de uma série de trâmites de modo a garantir isto.  

  

 Os trâmites legais buscam atender casais ou pessoas, de forma a obedecer a ordem 

cronológica dos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Estes inscritos foram previamente 

habilitados à adoção, e portanto, são reconhecidos como postulantes preparados para 

receberem uma criança, considerando que os mesmos realizaram inscrição junto à vara da 

infância e juventude tornando-se pretendentes à adoção, além da prévia realização de estudo 

social com estes sujeitos.  

 

 No § 1º, da nova lei da adoção, aduz que a intervenção estatal tem por escopo a 

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

devem permanecer”. Segundo o parágrafo, a adoção é a última medida a ser tomada, 

tornando-se possível a adoção de uma criança quando há “absoluta impossibilidade” desta 

permanecer com a família biológica. A lei garante a adoção burocrática decretada pelo Estado, 

não havendo a possibilidade dos detentores do poder familiar escolherem uma família ideal 

para o filho que não podem criar, cabendo, portanto, ao Estado e não aos pais biológicos dizer 

com quem ficará esta criança.  

 

 A “Adoção à Brasileira” é uma configuração que consiste quando o homem e/ou a 

mulher declara, para fins de registro civil, o menor como sendo seu filho biológico sem que 

isso seja verdade. Os indivíduos que praticam tal ação assumem crianças entregues por seus 

pais biológicos sem que o poder público tome ciência de tal fato, não permitindo a realização 

dos trâmites jurisdicionais que uma adoção enseja.  
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 Essa prática é chamada pejorativamente de “Adoção à Brasileira” porque é como se 

fosse uma “adoção” feita sem a observância das exigências legais, ou seja, uma adoção feita 

de acordo com o “jeitinho brasileiro”. Este tipo de adoção enseja a propagação de uma 

espécie de “mercado negro”, no qual o contato entre a família biológica e os adotantes é feita 

através de intermediários, que por sua vez, facilita que tal ação ilegal seja realizada com 

sucesso. 

 

 Há ainda um círculo vicioso, que alimenta a ilusão de que a adoção é um processo 

demorado e burocrático, o que facilita a propagação da concepção de que através da adoção à 

brasileira, tais processos não existem, evitando a demora e a ansiedade. Com a adoção à 

brasileira, a Justiça não toma ciência destas crianças, posto que as mesmas não lhes são 

entregues, o que aumenta o tempo de espera dos candidatos a pais adotivos que estão nas filas 

dos juizados e que, desanimados, acabam se rendendo às formas mais rápidas de adoção 

(CHAVES, 1995).  

 

 Na adoção à brasileira, é criado um atalho ilegal, portanto, um crime que enseja um 

processo complexo. Segundo o artigo 22 do Código Penal, "é crime contra o Estado de 

Filiação, com pena de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, dar parto alheio como próprio; 

registrar como seu o filho de outrem". 

 

 A expressão “adoção simulada” também é utilizada para se referir a este tipo de 

adoção, tal expressão foi empregada pelo Supremo Tribunal Federal ao se reportar a casais 

que registram filho alheio, por via de regra recém-nascido, como próprio, com a intenção de 

dar-lhe um lar, em concordância com a mãe biológica deste, não havendo, portanto, a intenção 

de tomar-lhe o filho. Embora tal fato consista em crime de falsidade ideológica na esfera 

criminal, muitos casais são absolvidos pela inexistência de dolo. A própria legislação, insinua 

que o juiz deixe de aplicar a pena se julgar que o motivo foi nobre.  

 

 Na maioria das vezes esse “jeitinho” encobre desinformação, o medo da mãe de ser 

presa ao abrir mão de um filho e a do postulante de enfrentar longa espera na Justiça. Mas, 

entre os estudiosos, há a preocupação de que tal esquema possa esconder pressão sobre a mãe 

biológica, chantagem contra o casal adotante, ou até mesmo a compra e venda de uma criança. 
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2. FILHOS AO VENTO: (DES)CAMINHOS DA “ADOÇÃO À BRASILEIRA” 

 

 

2.1. SERVIÇO SOCIAL E ASSISTÊNCIA JURÍDICA: AÇÃO PROFISSIONAL 

ENTRE PERÍCIAS E ESTUDOS SOCIAIS 

 

 

 O Serviço Social enquanto profissão se renovou nas últimas décadas no que tange sua 

interpretação teórico-metodológica e política. Iamamoto (2002) consigna que a profissão 

destina-se a intervir, transformar a realidade social para promover a garantia dos direitos, 

atendendo as necessidades do sujeito social, com todo referencial teórico, comprometido com 

os princípios fundamentais da profissão regulamentada pela lei n° 8.662/93, qual seja, o 

Código de Ética da profissão. 

 

 Destarte, o profissional possui projeto ético-político que o orienta no que se refere a 

sua direção social enquanto assistente social, com vistas à efetivação de direitos. São os 

princípios já preestabelecidos que norteiam a ação profissional no que tange o enfrentamento 

da Questão Social, inclusive as manifestações desta que atingem o campo sociojurídico. 

 

 Pizzol e Silva (2001,p.21) afirmam: 

 

[…] na instância jurídica, o Serviço Social vem se legitimando como trabalho 

especializado, atuando nas manifestações e enfrentamento das questões sociais, sua 

prática toma especial importância com a política de universalização e a crescente 

discussão dos direitos humanos e sociais. 

 

 É na efetivação de direitos, no acesso à justiça e na restituição de cidadania do sujeito 

das classes subalternas que a assistência jurídica pode ser compreendida como espaço de 

permanentes desafios para ação profissional do Serviço Social (CHUAIRI, 2001, p. 138). 

 

 A inserção do assistente social no âmbito jurídico não deve se limitar unicamente ao 

atendimento das demandas jurídicas, assumindo uma postura profissional limitada, não 

proativa, somente a serviço da instituição. Logo, o profissional deve exercer sua função de 

modo a facilitar o acesso dos sujeitos à Justiça, contribuindo para que a população tenha seus 

direitos jurídicos garantidos. 
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 Considerando o assunto ora tratado, a saber, o acesso populacional à Justiça, torna-se 

necessário mencionar que no âmbito jurídico o acesso gratuito à Justiça é garantido. De fato 

no contexto da garantia e efetivação de direitos, almeja-se a redução das barreiras 

socioeconômicas e culturais que há entre a população e as demandas jurisdicionais. Destarte, 

a Justiça gratuita é apontada como ferramenta imprescindível para o acesso de todos à Justiça. 

  

 No artigo 5º da CF o inc. LXXIV dispõe: “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” A justiça gratuita é o 

benefício conferido à parcela populacional com condições financeiras desfavoráveis. Tal 

condição torna-se, portanto, óbice para o acesso da população mais pauperizada à Justiça, 

considerando que dentro dos trâmites jurisdicionais há custas processuais, bem como 

honorários advocatícios a serem pagos.  

 

 A assistência jurídica gratuita está prevista no artigo 4º da lei nº 7510 de 4 de Julho de 

1986 in verbis “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” 

 

 A assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes é, portanto, direito que 

deve ser garantido ao cidadão que se reconhecer como sujeito incapaz de arcar com as custas 

processuais. O direito à justiça gratuita é garantido pela Constituição Federal, sendo dever da 

União, dos Estados e do Distrito Federal instalar a Defensoria Pública em todo o país. A 

assistência gratuita inclui orientação e defesa jurídica, bem como divulgação de informações 

sobre direitos e deveres. Para ter acesso à assistência jurídica gratuita, o cidadão deve 

procurar um posto de atendimento que ofereça o serviço de defensoria pública. 

 

 O assistente social inserido na esfera jurídica, objetiva a busca da efetivação de 

direitos, bem como do entendimento dos problemas sociais enfrentados cotidianamente pelos 

sujeitos sociais que recorrem à Justiça. Outrossim, este profissional deve apresentar-se 

qualificado e munido de aportes teóricos, haja vista que no exercício de sua função será 

requerido deste profissional o conhecimento da Constituição Federal de 1988, que por sua vez 

representa avanço no âmbito dos direitos individuais e sociais; a Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS); Código Penal; Código Civil; Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do 

Idoso e o Código de Ética da profissão do Serviço Social que assegura os princípios 
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fundamentais que regem a profissão, além de outros aportes que decerto fazem parte do 

arcabouço necessário para uma atuação qualificada deste profissional. 

 

 Segundo Silva (1999) a ação profissional do Serviço Social, apresenta-se como 

desempenho das funções para o exercício da profissão que dizem respeito às socializações das 

informações referentes aos direitos sociais; elaboração de parecer social, sendo que o 

assistente social também atua na área de benefícios sociais como, por exemplo, a informação 

beneficiária dos direitos sociais com relação à Previdência Social. 

 

Entre as muitas atribuições do assistente social na esfera judiciária, salientamos: 

 

• Realização de visitas domiciliares, entrevistas, acompanhamento de famílias; 

• Vistorias e perícias técnicas, estudos sociais bem como a elaboração de 

informações e pareceres; 

• Articulação do trabalho desenvolvido na esfera do Judiciário com instituições 

que desenvolvem programas na área social; 

• Acompanhamento e fiscalização do cumprimento de medidas socioeducativas 

• Orientação e acompanhamento às famílias que tenham entregue judicialmente 

criança ou adolescente à adoção. 

 

 O Serviço Social tem adquirido espaço nas diversas áreas de atuação, incluso no 

sociojurídico, onde o profissional tem se direcionado a uma maior articulação com outros 

profissionais de diferentes espaços ocupacionais da esfera sociojurídica, objetivando a 

ampliação e fortalecimento da organização política das categorias, em direção ao acesso à 

Justiça e também aos direitos sociais. 

 

 O assistente social se insere de modo a atender as demandas institucionais bem como a 

inter-relação de usuários com direitos violados, e para que sua atuação se dê de forma mais 

eficiente a Constituição Federal de 1988 em seu art. 151 destaca “[…] a importância de 

Equipe Interprofissional para fornecimento de subsídios técnicos […]” dentre eles deve existir 

o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, o sociólogo, o médico psiquiatra entre outros de 

áreas afins.  
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 Segundo os subsídios para reflexão (CFESS, 2014, p14)  

 

O termo ‘sociojurídico’ revela o lugar que o Serviço Social brasileiro ocupa neste 

espaço sóciocupacional, após seu redirecionamento ético e político, dispondo a 

analisar a realidade social em uma perspectiva de totalidade e em meio a 

contradições sociais profundas.  

 

 

 Sabendo da necessidade da atuação do assistente social nesse campo, a qual é de 

relevante importância para se chegar a um resultado com satisfação e com decisões 

respaldadas em um máximo de acertos, é que o profissional dispõe de instrumentos. Ao se 

inserir no enredo de uma perícia social, o estudo social a ser desenvolvido produz relatórios, 

laudo e parecer social. 

 

 Destaca-se dentro dos instrumentos supracitados o estudo social, sendo este solicitado 

em sua maioria pelo juiz da comarca, para subsidiá-lo em circunstâncias conflitivas. 

Geralmente o estudo social é definido como um instrumento básico no trabalho do assistente 

social no âmbito sóciojurídico, que contribuirá para a elaboração do Laudo Social 

acompanhado de Parecer Social. 

 

 Segundo Mioto (2001) o estudo social é um instrumento utilizado no conhecimento e 

análise de certa circunstância, onde o assistente social foi convocado a expor sua opinião. 

Para que isto ocorra, utiliza-se uma sucessão de instrumentais, dentre eles: as entrevistas, as 

visitas domiciliares, análise documental, entre outros. O qualitativo do estudo social vai 

depender da competência técnica, da competência teórico-metodológica em relação ao que se 

está estudando e do compromisso ético. 

 

 Segundo o CFESS (2003), o estudo social é um processo metodológico, que tem por 

escopo conhecer a fundo, uma determinada expressão da questão social, sendo este utilizado 

nas mais diversas áreas do serviço social, sobretudo no Judiciário. Realizado o estudo 

social\perícia social, o profissional elaborará um laudo social, que é “documento resultante do 

processo de perícia social” (MIOTO, 2001, p. 156). Através deste instrumental o profissional 

apresentará ao juízo o registro das informações mais relevantes do estudo social. O laudo 

constitui-se em introdução, identificação, um relato analítico da situação estudada e uma 

conclusão ou parecer social. Segundo o CFESS (2003) parecer social é constituído de 

esclarecimentos com base no conhecimento específico do Serviço Social e expõe questões 
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relacionadas a decisões a serem tomadas. No parecer social o profissional é sucinto em seus 

apontamentos, podendo sugerir ao Juiz intervenções.  

 

 No campo jurídico as demandas se diversificam, considerando as muitas naturezas 

processuais que chegam ao assistente social, a saber, acolhimento institucional, guarda, 

adoção, regulamentação de visitas, benefício assistencial, medidas de proteção, tutela e 

curatela, fixação de alimentos, investigação de paternidade, atos infracionais, dentre outros.   

 

 Logo, a opinião do Serviço Social é de extrema relevância para corroborar com as 

decisões judiciais, já que seus apontamentos têm se mostrado indispensáveis e muito 

considerados nos processos judiciais, onde o Serviço Social é assiduamente convocado a 

intervir e realizar estudo social sobre um leque de situações conflitivas. No próprio campo de 

estágio é possível ver a “explosão” de demandas encaminhadas ao Serviço Social, onde a 

própria assistente social relata que com o passar dos anos essa demanda tomou grandes 

proporções. 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe o aperfeiçoamento do tratamento a 

adoção, nosso foco de maior interesse, bem como novas diretrizes ao juiz da infância e 

juventude, engendrando novas demandas aos profissionais que atuam no Judiciário, o que 

inclui o assistente social do Poder Judiciário. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

toda criança ou adolescente tem direito a ser criado no seio de uma família e, 

excepcionalmente, em família substituta, quando esgotados os recursos de reintegração deste 

em família biológica, como já analisamos no primeiro capítulo.  

 

 A adoção, segundo Becker (2000), é a forma mais definitiva de colocação em família 

substituta, considerando que uma criança ou adolescente se torna um filho com todas as 

consequências jurídicas e psicossociais que tal situação acarreta.  

 

 Considerando a seriedade que a adoção deve ser tratada, no processo de adoção será 

solicitado pelo Ministério público ou pelo próprio Juiz estudo psicossocial destes postulantes. 

O laudo é elaborado por equipe técnica composta por psicólogo e assistente social, a fim de 

fornecer parecer técnico sobre as condições encontradas, bem como a compreensão das 

motivações que ensejaram o desejo pela adoção. Geralmente o psicólogo e o assistente social 
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realizam estudo sobre os requerentes, analisando seus interesses, além de fornecer a estes 

postulantes, orientação sobre o procedimento legal e os significados da adoção.  

 

 Na oportunidade do estudo, serão colhidas informações sobre os requerentes, como 

seus interesses, o porquê da decisão de adotar, além das características da criança que se 

deseja adotar (como sexo, cor de pele, idade e aspectos de saúde), aceitação dos demais 

membros da família em relação à adoção, as condições habitacionais e financeiras, bem como 

quais são os reais interesses dos pretendentes à adoção. Após avaliação psicológica e social 

dos requerentes será emitido o parecer técnico, posteriormente anexado aos autos do processo, 

que será analisado pelo Ministério Público e pelo juiz da vara da infância, para que estes 

possam apreciar o estudo, onde posteriormente o juízo deferirá ou indeferirá a ação. 

Ocorrendo o deferimento destes postulantes, os mesmos serão cadastrados no CNA, onde o 

assistente social inserirá todas as informações concernentes aos requerentes, bem como as 

características da criança desejada por este casal ou pessoa. 

  

 Geralmente, o tempo de espera pela adoção é longo, posto que grande parte dos 

postulantes almeja pela adoção de recém-nascidos brancos, não sendo esta uma característica 

comum entre a maioria das crianças que esperam pela adoção nos abrigos. Se houver alguma 

criança que se encaixe nas características previamente apontadas pelos postulantes 

interessados, os mesmos serão contatados e convidados a conhecer a criança. Caso haja 

interesse por parte dos postulantes em adotar a criança, ocorrerá após a manifestação dos 

interessados o estágio de convivência entre adotando e adotante. Com o estágio de 

convivência dar-se-á início ao procedimento legal de adoção, que é finalizado com a sentença 

do juiz e confecção de novo registro civil. 

  

 Importa dizer que a realização de estudo psicossocial por equipe técnica, a saber, 

assistente social e psicólogo é imprescindível, principalmente quando se trata de um processo 

de adoção, considerando que a colocação de uma criança em um lar adotivo é uma decisão 

que deve ser cuidadosamente considerada pelas pessoas envolvidas com o processo de adoção, 

dentre elas juízes, assistentes sociais e psicólogos, e a resolução final da Justiça deve ser 

pautada na probabilidade da família adotiva satisfazer as necessidades da criança.  

 

 Em complementação ao supracitado, mencionamos o apontado por Diniz (1991), onde 

o autor afirma que, “devido à complexidade da decisão a favor ou não da adoção, torna-se 
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indispensável três tipos de considerações: de ordem jurídica, social e psicológica, sendo às 

vezes necessárias considerações de ordem médica.” 

  

 No que se refere ao processo de adoção, o assistente social se faz presente em alguns 

momentos. Inicialmente no Consentimento à adoção envolvendo Situações onde, após o parto, 

as genitoras, manifestam desejo em entregar os filhos à adoção. Em situações como estas é 

importante que o assistente social se atente e leve em consideração as condições emocionais e 

físicas desta genitora. Tais observações podem ser cruciais no momento da elaboração do 

parecer social, bem como no momento da apreciação deste parecer pelo Juízo, que mediante a 

um documento com narrações que permitam a visualização da referida situação, poderá julgar 

o caso de modo mais satisfatório. Num segundo momento, na suspensão e destituição do 

poder familiar, serão analisados aspectos como realidade socioeconômica, vínculo afetivo, 

bem como a possibilidade da permanência, ou não, desta criança no seio de sua família 

biológica. Caso não haja a possibilidade de permanência desta criança, ocorrerá a destituição 

do poder familiar. Cumpre dizer que a destituição ocorrerá em último caso. Para tanto, é 

preciso que o assistente social realize observações minuciosas quanto a dinâmica familiar 

apresentada a este, bem como a utilização de instrumentais subsidiadores como entrevistas, 

visitas, entre outros. 

 

 Num terceiro momento, na habilitação dos pretendentes à adoção, o assistente social 

fornece suporte aos postulantes à adoção quanto à orientação no que se refere aos trâmites do 

processo judicial, documentações necessárias, bem como o encaminhamento destes em 

grupos. Num quarto momento, no encaminhamento das crianças e adolescentes aptos à 

adoção, o assistente social, no momento em que uma criança ou adolescente está apto à 

adoção, tem a função de estabelecer contato com o pretendente, previamente habilitado. Em 

última instância, no estágio de convivência, é de fato imperioso que haja o acompanhamento 

do assistente social nos primeiros meses de convivência entre adotante e adotado, para que o 

mesmo possa identificar como vem ocorrendo a convivência, a saber, outrossim, se houve 

alguma forma de resistência pelas partes. No estágio de convivência o assistente social utiliza 

muitos instrumentos como a entrevista, observação e visita domiciliar, de modo que este 

consiga vislumbrar se a convivência tem se desdobrado de maneira positiva ou negativa para 

os interessados.  
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2.2. REALIDADE FIDELENSE SOBRE A ADOÇÃO À BRASILEIRA 

 

 

 O Fórum da Comarca de São Fidélis é uma instituição que tem a finalidade de 

prestação de serviços jurisdicionais, onde seu âmbito de atuação está situado dentro do 

município. A instituição se destina aos atendimentos de toda população residente na jurisdição 

da Comarca de São Fidélis, que abrange também os distritos e a zona rural do município. A 

instituição atende todas as classes sociais, tanto sujeitos sem condições de arcar com a custa 

do processo, ou seja, os hipossuficientes, como aqueles que possuem.  

 

Tendo em vista as atribuições do Serviço Social no Judiciário, podemos analisar que as 

demandas que chegam ao Serviço Social da Comarca de São Fidélis se diversificam. A 

assistente social da comarca realiza perícia social; atendimento e orientação ao público; 

acompanhamento de crianças acolhidas; desenvolvimento de atividades junto ao cadastro de 

adoção; acompanhamento a visitas de pais e filhos/as, mediante pedido judicial; preparação 

para adoção; emissão de pareceres para acessar, judicialmente, serviços do Governo Federal, 

como benefício de prestação continuada; participação em audiências, de modo a emitir 

opinião técnica; supervisão de estagiários/as de Serviço Social; entre outras.  

 

Foi na condição de aprendiz de Serviço Social do curso de graduação da Universidade 

Federal Fluminense, que desenvolvemos nossa experiência de aprendizagem profissional 

(estágio supervisionado). Dentre as muitas demandas, nosso olhar se direcionou para os 

processos de adoção, muito comum no cotidiano do Serviço Social na esfera sociojurídica. 

Outrossim, trata-se de um tema que muito se diversifica, considerando que dentro da temática 

adoção, há variedades de configurações, conforme já mencionado no item 1.2 “Configurações 

da adoção no Brasil”. Dentre tais configurações foi nos apresentado enquanto estagiários a 

“Adoção à Brasileira”. Este tipo de adoção caracteriza-se pela ilegalidade que a permeia, 

sendo uma prática que ocorre de forma oculta. Os adeptos a este meio ilegal de adotar, 

imbuídos da vontade obsessiva de acolher uma criança a qualquer custo, burlam os 

procedimentos legais que envolve a adoção.  

 

O interesse pelo tema “Adoção à Brasileira” surgiu no cumprimento de uma diligência 

solicitada pelo juízo da Comarca, onde fomos in situ, a saber se a denúncia de adoção à 

Brasileira era de fato verídica. O objetivo da visita à época realizada, bem como as entrevistas 
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realizadas, era o de mobilizar a consciência deste núcleo familiar, para que tomasse ciência da 

gravidade da prática ilegal, além de depreender as razões que ensejaram a decisão pela adoção 

ilegal, a fim de impedir a adoção ilegal do nascituro.  

 

O papel da equipe técnica convocada para a realização da visita, a saber, psicólogo e 

assistente social, tinha por escopo, após o colhimento das informações, a elaboração de laudo 

e parecer social como resultado do estudo social solicitado pelo juiz, informando-o as 

motivações da ação ilegal, a fim de resguardar o superior interesse da criança. Cumpre 

informar que há ausência de dados informativos sobre a realidade fidelense quanto à temática 

aqui discutida, considerando que muitos casos ocorrem sem o conhecimento do Poder 

Judiciário, vez que os sujeitos que a praticam não sabem da gravidade que envolve a adoção 

de crianças de modo abrasileirado. Logo, os casos que ocorrem no âmbito fidelense são 

desconhecidos pelo Judiciário, ocorrendo em sigilo entre as partes interessadas na adoção 

ilegal. 

 

Dada a ausência de estudos sociais, bem como dados informativos, optamos por 

entrevistar a assistente social da Comarca de São Fidélis, que por sua vez atua em casos de 

adoção desde 1991. Outrossim, realizamos 6 perguntas à profissional a fim de obter maiores 

informações sobre casos de “Adoção à Brasileira” no município de São Fidélis.   

 

 Na entrevista semiestruturada2 com a assistente social, a nossa pergunta primeira foi 

acerca da quantidade de casos de adoção ilegal que a profissional já havia tomado 

conhecimento. E segundo nossa entrevistada foram muitos casos, pois 

 

Atuo nesta Comarca desde 1991. Já tomei ciência de crianças que tinham sido 

vendidas, por exemplo. Infelizmente, essa prática ainda é muito comum no Brasil e 

tem a colaboração das unidades de saúde. Quando nasce uma criança a mãe nega em 

primeira mão dentro destas unidades de saúde e muitas vezes os próprios 

funcionários das redes de saúde ao tomarem conhecimento de que uma mãe deseja 

entregar seu filho, entram em contato com alguém que deseja ter um filho e acabam 

realizando a mediação. Digo isto não me referindo a realidade fidelense, ok? Mas a 

nível nacional. Então situações como esta passam por fora do Judiciário. Entendo 

que é necessário que seja realizada campanha pelo Judiciário diretamente com as 

unidades de saúde, para que casos desta dimensão não ocorram, para que essa 

cultura seja rompida no Brasil. Obviamente a prática não se resume às unidades de 

saúde. Há casos de vizinhos e amigos que praticam a ‘Adoção à Brasileira’ também. 

                                                 

2  .Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto 

sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões 

inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista.  
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É uma prática muito antiga, mas que temos batalhado para romper. (DEPOIMENTO 

DA ASSISTENTE SOCIAL, 2017) 
 

 

A fala da Assistente Social ora entrevistada traz à baila uma problemática relevante 

que infelizmente se insere no campo da adoção ilegal, sendo esta, o tráfico de crianças. O 

tráfico de pessoas é considerado por muitos como um moderno modelo de escravatura, 

podendo sua motivação estar vinculada ao econômico ou sexual. Felizmente este mercado 

mundial tem perdido força em comparação a intensidade que estas situações ocorriam em 

tempo pretérito, considerando que algumas medidas preventivas e de combate a tais práticas 

ilegais foram tomadas pelo governo, bem como pelos órgãos mundiais. Entretanto, ainda é 

apresentado número preocupante, sobretudo quando o tráfico abordado é o de crianças. No 

tráfico de crianças, estas são comercializadas como meras mercadorias de prateleiras. 

Quadrilhas especialistas em tráfico de menores atuam no contrabando através das fronteiras 

nacionais ou internacionais, onde os infantes são vendidos como objetos. Estas crianças são 

vitimadas de sequestro ou vendidas pela própria família, ou até mesmo, retiradas do meio 

familiar e entregues a outras famílias que legalizam a adoção utilizando da falsificação 

documental, outrossim utilizam de outras práticas ilícitas para alcançar seus objetivos 

pessoais. 

 

Consideramos que a venda destas crianças sob a autorização da família, não se limita 

ao plano da crueldade ou da ausência de afeto por partes destes familiares que colaboram para 

o tráfico. Torna-se trivial problematizar o contexto social de vulnerabilidade que muitas destas 

famílias estão inseridas. A situação de vulnerabilidade em todas suas manifestações, a saber, 

econômicas, de gênero, de raça, bem como a ausência de políticas públicas que assistam esses 

sujeitos sociais inseridos neste campo da vulnerabilidade, ajudando os mesmos a enfrentar tais 

circunstâncias desfavoráveis, fomentam e mobilizam as redes de tráfico de pessoas. No 

contexto brasileiro, tais vulnerabilidades tomam um corpo bem mais consistente e denso em 

comparação com outras nações. Casos de tráfico de pessoas em território nacional são 

assíduos no mercado do sexo, do trabalho escravo, comercialização de órgãos, e sobretudo na 

adoção ilegal de crianças e adolescentes e ainda para rituais religiosos.  

 

A ação criminosa recebe tratamento rigoroso, por meio do artigo 239 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que preconiza: “Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado 
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ao envio de criança ou adolescente para o exterior com a inobservância das formalidades 

legais ou com o fito de obter lucro: Pena – reclusão de quatro a seis anos, e multa”. 

 

Nossa segunda pergunta foi sobre como o Judiciário registra os casos de adoção à 

brasileira no município de São Fidélis. Na oportunidade da entrevista a assistente social 

relatou que  

 

Numa cidade pequena, encontramos com habilitados e com pessoas na rua. Ás vezes 

vemos uma pessoa habilitada para adoção e depois você a encontra numa fila de 

banco, por exemplo, com uma criança que a chama de mamãe. Quando acontece do 

Judiciário intervir, são situações imediatas e que chegam ao nosso conhecimento. 

Assim nós conseguimos fazer a intervenção e buscar romper com a adoção ilegal. 

Há situações onde os vínculos já estão muito estreitos. Então entrar com uma ação 

pode causar danos irreparáveis àquela criança que já perdeu um vínculo lá atrás e 

agora está perdendo de novo. Esta é uma situação bem mais complexa. Há casos 

onde as pessoas comentam sobre este tipo adoção, baseadas na ingenuidade de que 

isso não é um crime. É tão natural, que as pessoas vêm comentar sem se darem conta 

de que aquela prática é um crime. É um trabalho que deve ser feito a longo prazo, 

pois é um quebra de cultura. (DEPOIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, 2017) 

 

 

Uma problemática pertinente na fala da assistente social é o crime que envolve a 

prática da adoção à brasileira. Nesta prática o pretendente encontra uma criança e de modo 

informal a registra em cartório, como se a criança fosse filho ou filha biológica, camuflando 

toda a ilegalidade que carrega a prática adotada pelos pretendentes, desviando das exigências 

legais que configuram o processo de adoção.  

 

Cumpre dizer que ações como estas são consideradas crime contra o estado de filiação, 

vez que o artigo 242 do Código Penal aduz que: “Dar parto alheio como próprio; registrar 

como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando 

direito inerente ao estado civil”. A pena para quem praticar este tipo de crime é de dois a seis 

anos de reclusão. Destarte, para além do adotante sujeitar-se a tais sanções penais, práticas 

ilegais como esta pode dar margem para suspeição de crimes diversos, como por exemplo, o 

tráfico de crianças. 

 

Um terceiro questionamento foi sobre as ações do Judiciário quando o mesmo toma 

conhecimento dos casos de adoção ilegal. De acordo com a assistente social 

 

Há pouco tempo nós tomamos ciência de um caso e o Juiz de imediato nos solicitou 

a realização de estudo, dado o contexto da prática de crime. Intervimos e de fato 

havia uma negociação de um casal habilitado em outra Comarca, com essa mãe que 
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queria entregar essa criança para adoção. E o casal interessado fazia todo 

acompanhamento, pagava as consultas de pré-natal, médico, enviava alimentação 

para gestante, ou seja, o casal cuidava desta gestante para ao final receber essa 

criança. Mas nós conseguimos intervir e isso foi desfeito. (DEPOIMENTO DA 

ASSISTENTE SOCIAL, 2017)  
 

 

Diante da denúncia de uma suposta adoção ilegal, a intervenção jurídica no caso 

narrado pela profissional impediu e salvaguardou o melhor interesse do menor. Importa dizer 

que em muitos casos de adoção os postulantes são vistos como pessoas de bem e merecedoras 

de um filho para chamar de seu, ou seja, no imaginário social são vistos como personagens 

soberanos no contexto da adoção, onde suas vontades podem até mesmo sobrepor o direito da 

criança. Um bom exemplo, são os casos de adoção em processo de estágio de convivência, 

onde crianças que não se amoldam ao perfil idealizado pelos pais adotivos, são devolvidas ao 

abrigo, como se fossem “descartáveis”. 

 

 Na adoção ilegal, a situação se agrava, vez que as partes interessadas em doar a 

criança (família biológica) e em adotar (postulantes) agem de modo a considerar, unicamente, 

seus interesses pessoais, onde a família biológica não estuda as futuras consequências que a 

adoção ilegal pode ocasionar na vida da criança, tornando-se uma possibilidade o 

desconhecimento do paradeiro desta criança, outrossim se a mesma terá seus direitos 

garantidos e não violados, vez que o caso não passou pelo crivo Judiciário, sendo portanto 

essa família que se diz disposta a adotar, desconhecida.  

 

Indagamos à profissional sobre os riscos que este tipo de adoção pode acarretar para a 

criança e para as partes envolvidas no processo ilegal. A assistente social conta-nos que  

 

O trabalho de adoção no Brasil, por via judicial, é um trabalho muito sério, de 

investigação, de quem são essas pessoas, se estão aptas, de fato, em todas suas 

vertentes, socioeconômica, cultural, afetiva e emocional para adotar uma criança. 

Percebemos casais procurando adotar crianças pré idealizadas e sem muita base para 

receber este filho adotivo. E quando não passa pela via judicial, estas mães acabam 

por entregar seus filhos a pessoas desconhecidas. Não passou pelo crivo do 

Judiciário, então é um risco para a criança e para a pessoa que está entregando. 

Recentemente tivemos um caso, se não me engano em Minas Gerais, onde pessoas 

estavam assediando esta menina para ficar com o filho dela e com a aproximação do 

parto, o grupo interessando na criança a convidou para um passeio e lá fizeram o 

parto desta mãe com a ajuda de uma enfermeira contratada pelo grupo, pegaram a 

criança e mataram esta mãe. Então, não se sabe com quem se está lidando. Temos 

ainda recebido notícias de comercialização destas crianças não somente para adotar, 

mas também de órgãos. Então é um risco enorme para todas as partes envolvidas, 

inclusive para os interessados que praticam este tipo de adoção ilegal, visto que 

estão cometendo um crime. (DEPOIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL, 2017) 
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O tráfico de órgãos trata de ação ilegal de comércio de órgãos humanos (coração, 

fígado, rins, etc.) para transplante. Atualmente há certa escassez mundial de órgãos 

disponíveis para a realização de transplante, o que dá brecha para a expansão da 

comercialização de órgãos no mundo todo. Os traficantes de órgãos atuam de diversas formas; 

as vítimas podem ser sequestradas e forçadas a desistir de um órgão, outrossim, estas vítimas 

podem estar enfrentando desespero financeiro e por esta razão coadunam com a venda de 

órgão, ou podem ser meramente enganadas ao acreditarem que precisam de uma operação 

cirúrgica e o órgão é removido sem o seu conhecimento. Cabe dizer que algumas vítimas 

podem ser assassinadas. Tal prática não isenta as crianças, vez que estas também são vítimas 

de casos que envolvem o tráfico de órgãos. Neste sentido, a prática da adoção ilegal no Brasil 

proporciona a expansão do tráfico de órgãos, posto que neste tipo de adoção, os pretendentes 

não passaram pelo crivo Judiciário, sendo desconhecidas as condições destes sujeitos, bem 

como suas reais motivações no processo de adoção. Este desconhecimento pode ensejar 

consequências inimagináveis para a criança, visto que tais postulantes podem ser pessoas de 

má-fé e carregadas de interesses pessoais que firam os direitos desta criança. Logo, o tráfico 

de órgãos é uma possibilidade no campo da adoção ilegal. Trata-se de um crime tipificado na 

lei 9434/97, artigo 15, que diz: “Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo 

humano: Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. Incorre na 

mesma pena quem promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a 

transação” 

 

Uma quinta questão levantada por nós voltou-se para as mães que praticam esta 

modalidade de adoção, onde buscamos entender as motivações das mesmas. De acordo com a 

profissional, 

 

São muitos fatores. Existe uma questão chamada “Mito da Maternidade”, onde 

relacionamos a maternidade ao amor materno. O filho ele tem representações, e esse 

vínculo afetivo está ligado a representação deste filho para esta mulher. O que este 

filho representa? Ele é resultado de um amor? De um planejamento? Então não é 

algo automático “mãe = amor ao filho”, isso é um mito. Tem a questão 

socioeconômica desta mãe que se vê, de fato, impedida de cuidar desse filho e ela 

opta por entregar este filho a adoção. Tem o fato das rejeições sociais por conta da 

maneira que a criança foi gerada, ela não pode expor uma gravidez, ela precisa 

manter a imagem social, então esta mãe entrega seu filho. (DEPOIMENTO DA 

ASSISTENTE SOCIAL, 2017) 
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Erroneamente, a sociedade em geral associa o amor maternal à figura feminina. Logo, 

qualquer mulher que não reconhece ou não planeja ser mãe e oferecer seu instinto materno a 

um filho, é considerada pela sociedade como anormal, algo fora dos padrões e visto por 

muitos como algo inaceitável. É preciso considerar que quando uma mãe biológica abre mão 

de seu filho a uma instituição ou a outrem, esta decisão pode estar repleta de condições 

socioeconômicas desfavoráveis, problemas emocionais e familiares, e até mesmo pelo medo 

ou receio de ser mãe, onde a genitora entende não estar pronta para a maternidade.  

 

Devemos salientar que nem sempre o melhor para a criança é estar em meio sua 

família biológica, visto que a criança, futuramente, pode vir a sofrer negligência por parte de 

seu núcleo familiar, vez que a mesma é considerada como indesejada, ensejando, assim, casos 

de violência e maus tratos ao infante. Logo, o mito da maternidade é parte do patrimônio 

cultural, e não deve ser tomado como “verdade absoluta”, visto que não sabemos quem é esta 

mãe, bem como as motivações que orientam sua decisão.  

 

 Por fim interpelamos à profissional ora entrevistada se há algum programa de cunho 

preventivo promovido pelo Judiciário para que os casos não se repitam. De acordo com a 

entrevistada  

 

Hoje, o Judiciário tem realizado um trabalho de modo a estimular essas mulheres a 

entregar esta criança de forma correta e acolhedora. Por que uma coisa que ocorre 

muito, até mesmo pelos profissionais é o de desqualificação desta mulher que está 

entregando seu filho, onde expressam sua indignação ao dizerem: “Como é que pode 

não amar o próprio filho?” “Como tem coragem de entregar esse filho?”. Nós 

passamos os nossos parâmetros e referenciais e os projetamos na outra pessoa e 

achamos um absurdo a atitude desta mãe. Nós precisamos focar, neste estímulo de 

entrega legal, da forma correta, por via judicial. Não podemos estar revestidos de 

preconceitos, por que em vez de acolhermos esta mãe, vamos reforçar a culpa que 

ela provavelmente pode sentir por entregar este filho. (DEPOIMENTO DA 

ASSISTENTE SOCIAL, 2017) 
 

 

Dando suporte a esta afirmativa, registramos aqui a campanha “Entregar de forma 

legal é proteger”3. No dia 11 de Outubro de 2017, foi publicado pela assessoria de imprensa 

do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro o lançamento da campanha “Entregar de forma legal 

é proteger” que aborda o encaminhamento legal de bebês para adoção. Na data supracitada o 

presidente da coordenadoria judiciária de articulação das varas de infância, da juventude e do 

                                                 

3  . Disponível em: <http://portaltj.tjrj.jus.br/ca/home/-/noticias/visualizar/49808> 
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idoso, a saber, o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, salientou a importância da campanha 

lançada recentemente. Verbalizou o juiz que: 

 

A campanha é para divulgar o direito das mães. As mães têm o direito ao suporte e 

atendimento na Vara da Infância, para decidirem se querem ou não colocar seus 

filhos para a adoção. E todo o processo deve ser feito com respeito aos 

envolvidos.(JUIZ SÉRGIO LUIZ RIBEIRO, 2017) 

 

Outro alerta feito durante a campanha de lançamento foi o receio de exposição e 

preconceito que estas mulheres sofrem ao decidirem entregar seus filhos por via legal. 

Afirmou o juiz que “Essa repercussão negativa pode gerar abandono e fazê-la entregar de 

forma irregular as crianças. As mães têm direito ao sigilo sobre sua decisão.” (JUIZ SÉRGIO 

LUIZ RIBEIRO, 2017) 

 

De acordo com o juiz Sérgio Luiz, a entrega de crianças para adoção é uma decisão 

prevista e amparada pela legislação brasileira. Os pais biológicos desta criança têm o direito 

de receber orientação de equipe interdisciplinar das varas competentes para reflexão e 

amadurecimento da decisão da entrega. Outrossim, a entrega legal é demasiadamente 

importante, uma vez que esta tem a finalidade de proteger a criança. Numa entrega legal, os 

postulantes que esperam na fila da adoção são pessoas habilitadas para adoção e já passaram 

por estudo social e psicológico realizados pela equipe técnica do Judiciário.  

 

Por detrás de uma adoção ilegal, pode haver a venda destes menores, bem como o 

tráfico de órgãos em mercado negro, por exemplo. Ainda que não sejam estes os casos, não se 

sabe se a família que recebeu esta criança de modo irregular tem condições de educar e criar 

esta criança adequadamente. 

 

 

2.3 ENTRE A MATERNIDADE E MATERNAGEM: APROXIMAÇÕES AO TEMA. 

 

 

 Há uma tendência em considerar toda entrega de um filho à adoção como abandono, e 

esta tendência sucede devido aos valores sociais preestabelecidos, no qual afirmam que a 

maternidade e maternagem são aspectos naturais e presentes em todas as mulheres. O mito do 

amor materno influencia, colabora e fortalece a construção de estigmas no tocante às mães 
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que entregam seus filhos. Outrossim, o estigma social, a incompreensão em relação ao ato da 

entrega, bem como a censura, torna-se óbice para a compreensão racional e empatia da 

população, conduzindo à exclusão destas mulheres. Como explicar as mulheres que não 

desejam ter filhos? São essas mulheres anormais? Não obstante a sociedade moderna e liberal 

em que vivemos, as mulheres que não se encaixam no ideário social do “amor materno” são 

classificadas pelas mentes conservadoras da sociedade como anormais ou como pessoas com 

disfunção de caráter, para justificar a ausência do amor materno. 

 

 Badinter (1985), aponta que o amor materno é um sentimento humano como qualquer 

outro, e como tal, é incerto, imperfeito e frágil. Podendo o sentimento existir ou não, podendo 

aparecer ou desaparecer, aparentar força ou fragilidade. Em contradição à crença social 

generalizada, o amor materno não está inscrito profundamente na natureza feminina, vez que 

todos os sentimentos humanos variam de acordo com as condições de vida do sujeito. Aos 

olhos da sociedade, a maternidade e o amor que a acompanha estão agarrados à natureza 

feminina. Segundo a autora, nesse ponto de vista, a mulher é feita para ser mãe, e mais, uma 

boa mãe. E toda exceção à regra será considerada e analisada em termos de exceções 

patológicas. Neste sentido, a mãe que se apresenta indiferente a este sentimento de amor 

maternal, é anormal. Para muitos o amor materno é algo instintivo, encarado como 

característica congênita da mulher. Entretanto, as atitudes maternas têm apresentado 

mudanças no decorrer da história da humanidade, o que nos conduz a pensar a maternidade 

como um comportamento social, ajustada a um determinado contexto sócio-histórico 

(BADINTER, 1985). Para a autora, o instinto materno é um mito, inexistindo uma conduta 

materna universal. Contestar esta (in)existência, é questionar sobre nossa própria condição 

humana. O amor materno é produto de nossa sociedade. 

  

 Entendemos, portanto, que os mitos são produtos e parte do patrimônio cultural e faz 

parte deste conjunto de mitos o mito da “boa mãe”, onde se acredita que toda mulher é 

detentora de instinto materno. Sendo assim, é difundido pela sociedade a impossibilidade de 

uma mulher abandonar seu filho ou entregá-lo à adoção, vez que tal atitude é cruel e 

incompatível com a do amor materno, que segundo a sociedade é algo inerente à mulher. As 

mulheres que agem de modo a contrariar tal característica, são taxadas como desnaturadas 

pelo seu entorno.  
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 De acordo com WOODWARD (2000) as representações sociais da maternidade 

propiciam as mulheres a compreenderem quem são, bem como o papel que a mulher deve 

exercer enquanto mãe, através dos mais diversos discursos que circulam a sociedade. Ao falar 

da não-maternidade, é falar a partir do lócus de negação de outra identidade, de uma 

identidade que não se é – mãe – mas que fornece condições para que ela exista. Quando o 

assunto é maternidade, automaticamente, associamos a palavra a sentimentos, como amor, por 

exemplo. Para a sociedade, a maternidade está vinculada ao carinho e cuidado ao filho, como 

uma característica inerente à mulher. Os discursos culturais são, por via de regra, os grandes 

responsáveis por tal associação, tais discursos recrutaram mulheres a se identificarem com os 

mesmos, tornando-os como verdades, constituindo-os suas identidades femininas com bases 

nos valores sociais.  

 

 A maternidade é compreendida como uma das escolhas da mulher, vez que tal 

característica é encarada como intrínseca à constituição feminina que é parte dos planos 

individuais que a mulher estabelece para si mesma, uma opção que está associada a outros 

projetos pessoais, vinculados à realização profissional, a independência econômica e ao livre 

exercício da sexualidade (BAPTISTA, 1995).  

 

 Atualmente, a mídia tem registrado opiniões diversas acerca de liberdade de expressão, 

sexual, cultural, mas quando uma figura feminina afirma o não desejo de ser mãe ou a 

vontade de entregar o filho indesejado, esta é julgada pelo simples fato de não compartilhar 

do mito da maternidade. Para Serrurier (1992) o mito da mãe sagrada, sempre devota aos 

filhos, permanece sendo transmitido para as gerações, indiferente às mudanças dos costumes 

que vivenciamos, bem como aos insistentes movimentos da mulher para combatê-lo. 

Infelizmente, apesar dos consideráveis avanços no campo do direito, a mulher ainda hoje é 

vista pelos olhos da sociedade como pessoa disposta a servir a sociedade, uma produtora 

biológica, que não existiria como um ser individual, anulando-se o desejo, anulando-se o 

sujeito.  

 

 Segundo Motta (2001) muitos são os fatores que influenciam e facilitam a entrega do 

filho para adoção, dentre eles as necessidades da mãe biológica, bem como seus motivos ou 

circunstâncias devidas ao aspecto psicológico ou de outra ordem. Tais motivações são 

ignoradas e desconhecidas pela sociedade. Não sabemos ou sequer conhecemos quem são 

essas mães, em qual contexto econômico, social e até mesmo cultural encontram-se inseridas. 
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 Weber (1999) aponta que a oferta em relação à adoção é composta pela tríade: pobreza, 

mãe sem companheiro estável e baixo nível socioeducacional. Para melhor exemplificar a 

tríade ora discutida, utilizaremos uma pesquisa realizada na comarca de Ribeirão Preto em 

São Paulo que teve como escopo caracterizar as famílias biológicas com envolvimento no 

tocante a processos de adoção. Nesta pesquisa Mariano e Rossetti-Ferreira (2004) chegaram à 

conclusão de que a maioria das mães biológicas apresentavam faixa etária entre 17 e 30 anos, 

outrossim baixo nível de escolaridade. Ademais, as mães biológicas exerciam atividades de 

baixa qualificação e não muito bem remuneradas, ou se encontravam desempregadas. Destarte, 

há evidências que a entrega do filho a adoção está fortemente vinculada a questões 

econômicas, trazendo à baila a correlação existente entre condição socioeconômica família e 

doação de filhos.  

 

 Em consoante com a pesquisa em questão, as principais razões relatadas pelos pais, 

sobretudo pelas mães, como justificativa da entrega do filho para a adoção foram: a ausência 

de apoio e assistência familiar, a falta de apoio do pai da criança e as condições 

socioeconômicas desfavoráveis. Entretanto é importante relatar a existência da pressão social 

que as mães sofrem no ato da entrega e que esta colabora de modo negativo para as mesmas. 

É preciso considerar que as razões ora discutidas, a saber, falta de apoio familiar e do 

companheiro, bem como as condições socioeconômicas, motivam a entrega, mas não 

podemos nos abster de discutir o julgamento social que envolve a prática da entrega de um 

filho. Assim, o ato da entrega não está vinculado somente às condições econômicas, outrossim 

está vinculado ao simples fato desta mãe não desejar esta criança, considerando que a 

gestação pode não estar em seu plano de vida pessoal. Para elucidar, podemos utilizar como 

exemplo as mães de classe média, que não apresentam dificuldades econômicas e que 

poderiam permanecer com a criança sem maiores problemas financeiros. Contudo, estas mães 

de classe média podem optar pela não permanência com o filho, em razão desta ser uma 

gravidez indesejável. 

 

 Muitas pessoas, ainda orientadas pelo mito do amor materno, creem que a ausência de 

condições financeiras e a imaturidade dos doadores são os únicos aspectos motivadores na 

doação de um filho. Outrossim, acreditam que as repercussões da doação na vida destes pais 

biológicos são sentimento de culpa, perda, vazio, desespero, amargura, remorso, preocupação 

com o futuro do filho e arrependimento.  
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 Mello e Dias (2003) afirmam que algumas pessoas não acham que a doação de um 

filho seja algo justificável, outras afirmam que a doação é somente justificável em extremos, 

como por exemplo, em casos de prostituição, uso de drogas, violência, falta de condições 

financeiras e risco de vida por parte dos pais biológicos. Costa e Campos (2004) afirmam que 

ao realizarem a entrega de um filho a adoção, as partes genitoras alegam a falta de condições 

financeiras e materiais. No uso destas razões, os pais biológicos apresentam uma justificativa 

mais aceitável por parte da sociedade, o que acarreta em menor sanção social.  

 

 De acordo com Diniz (1991), a decisão de entrega da criança raramente é tomada pela 

mãe antes ou logo após o parto, e por este motivo os casos de doação de recém-nascidos não 

são tão corriqueiros. O autor afirma que isso ocorre por conta de alguns aspectos, dentre eles 

o desconhecimento da possibilidade de adoção, a existência de dificuldades pessoais e 

pressões sociais. Importa dizer que dependendo do meio de convivência, esta mãe pode ser 

julgada ao máximo por aqueles que fazem parte de seu entorno ao tomar a decisão de entregar 

seu filho a adoção, considerando que tal prática pode ser encarada pela sociedade como uma 

atitude altamente condenável. 

 

 Deykin, Campbell e Patti (1984) afirmam que as mães que fundamentam a razão da 

entrega na pressão social, seja esta advinda da família, dos profissionais ou pelas próprias 

condições desvantajosas, estavam mais inclinadas a iniciar uma busca de seu filho em tempo 

futuro do que aquelas que apresentam motivações mais internas para sua tomada de decisão, 

como a pouca idade, desejo de completar os estudos ou despreparo para a maternidade. Para 

muitos, e pode se dizer que até mesmo para alguns profissionais envolvidos no processo da 

entrega e adoção, essa mãe é reputada como a “mãe desnaturada”, que mesmo após 9 meses 

de gestação não fez questão de estabelecer qualquer vínculo materno com a criança.  

 

 Podemos dizer que no tribunal montado pela sociedade, o juiz são os valores 

preestabelecidos pela mesma, tendo como ré a mãe biológica, que por sua vez não tem direito 

de defesa no tribunal. Este tribunal somente colabora para que estas mães se envergonhem de 

tomar a decisão de entregar seu filho. Logo, as crianças permanecem com suas mães 

biológicas não por que as mesmas assim desejam, mas pelo fato de não conseguirem enfrentar 

o julgamento social. A vergonha de entregar um filho e ser taxada pela sociedade de “mãe 

desnaturada” pode culminar futuramente em um abandono tardio, o que diminui as chances de 

adoção desta criança. Com a decisão de assumir esta criança sem conscientizar-se das 
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consequências de sua decisão, outrossim, se tal decisão for tomada em razão do medo de ser 

julgada pelos demais como “mãe desnaturada que abandona o filho”, pode acarretar em 

futuras agressões e maus tratos à criança ou até mesmo situações extremas como a de 

homicídio de infantes.  

 

 Segundo Mello e Dias (2003), as pessoas veem alguns pontos positivos na doação de 

uma criança, dentre eles a continuidade da vida da criança, a oferta de cuidados e condições 

de sobrevivência a ela, e o fato de não ter sido praticado um aborto. Além disso, outro ponto 

positivo destacado foi a possibilidade de fazer outras pessoas felizes, uma vez que a adoação 

possibilita que as pessoas que não podem gerar tenham filhos. 

 

 Kamers (2006, p.110) afirma que: “(...) mesmo em se tratando de funções simbólicas, 

é curioso notar que há certa tendência em querer localizar na mãe biológica o agente da 

função materna, assim como no pai da realidade o agente da função paterna.”  

 

 A sociedade carregada de valores e ideais, impõe para as mulheres não somente a 

importância de ser mãe, mas também a importância de ser bem-sucedida em sua profissão, 

além de manter-se jovem, sendo seguidora dos padrões de beleza e estar bem-casada. Destarte, 

a valorização social se dá, unicamente, para o grupo de mulheres que consegue seguir 

fielmente todas as “dicas” sociais de como se tornar a mulher “perfeita” aos olhos da 

sociedade. Entretanto, tudo isto torna-se contraditório a partir do momento em que o próprio 

tecido social não sustenta o que preconiza. Como ser bem-sucedida profissionalmente se as 

oportunidades não são oferecidas para todos de forma igualitária? Como ser a boa mãe 

exemplar, se esta adolescente/mulher não teve em seu contexto familiar o exemplo da “boa 

mãe”? Como manter-se bela e jovem se esta mulher precisa trabalhar arduamente para 

sobreviver? O que queremos esclarecer com toda esta indagação é que a mesma Questão 

Social que paira sobre a sociedade como um todo, também paira sobre a vida dessas mulheres, 

vez que estão inseridas no mesmo contexto social.  

 

 Para melhor exemplificar o campo contraditório existente entre os valores sociais 

estabelecidos e a realidade social, podemos utilizar de exemplos corriqueiros como: a mesma 

mulher que deve amamentar exclusivamente no seio até os seis meses (leia-se: boa mãe), deve 

retornar ao trabalho em quatro meses (leia-se: boa profissional) e, ao mesmo tempo, espera-se 

que perca o peso acumulado na gestação (leia-se: seguidora dos padrões de beleza exigidos). 
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Neste sentido, entendemos que muito se é cobrado destas mulheres, porém pouco é feito pelas 

mesmas. Assim, estas mulheres de modo geral, sofrem demasiadamente com a pressão social, 

onde não vestir-se adequadamente ou não apresentar um estilo de vida aceitável para a 

sociedade é inadmissível, ficando essas mulheres expostas aos estigmas sociais. No processo 

da entrega, como já vimos, não é diferente.  

 

 Toda esta pressão imposta à figura feminina, pode conduzir a mulher a cometer o 

assassinato desta criança, mesmo que a contragosto, sendo esta a válvula de escape de toda a 

pressão social. As práticas de homicídio de infantes se justificam, por via de regra, pelos 

contextos desfavoráveis destas mulheres, não somente financeiro, mas também em razão desta 

criança ser fruto de relação com homem casado, ou pela notícia da gravidez inesperada 

obstruir os projetos pessoais desta mulher, outrossim, em razão da possibilidade desta ser 

“mal vista” pelos parentes e vizinhos por se tratar de gravidez na adolescência, por exemplo.  

 

 Impende informar que o abandono da criança no sentido de livrar-se da mesma é 

distinto da prática do infanticídio, considerando que a legislação aponta infanticídio como ato 

praticado sob a influência de estado puerperal. Já o abandono é, outrossim, citado no mesmo 

Código Penal, contudo em artigo diferente, onde a ação ocorre na intenção de livrar-se da 

criança, porém esta mãe não encontra-se em estado puerperal. 

  

 De acordo com o art. 123 do Código Penal, o crime de infanticídio é definido como: 

“Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após”. 

Estado puerperal é o nome técnico para o que chamamos geralmente de depressão pós-parto. 

Em outras palavras, é a mãe que se encontra deprimida após o parto e resolve matar o filho 

recém-nascido. Segundo Capez (2007), é um crime que pode vir a ser praticado por meio 

comissivo, a saber, enforcamento, estrangulamento, afogamento, fraturas cranianas; ou por 

meio omissivo: deixar de amamentar a criança, abandonar recém-nascido em local inóspito, 

objetivando sua morte.  

 

 O abandono de recém-nascido, segundo art. 134 do Código Penal, refere-se a um 

crime de perigo, onde a agente deseja apenas abandonar, livrar-se do bebê, colocando-o em 

situação perigosa, arriscando a vida e a saúde de um ser totalmente indefeso. Enquadram-se 

neste artigo mães que agem com dolo; ela não tem a intenção de matar, mas de abandonar.  
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2.4. “FILHOS AO VENTO”: A ADOÇÃO À BRASILEIRA 

 

 

 A expressão “Filhos ao vento” nos remete à gama de filhas e filhos brasileiros que por 

alguma razão foram largados, soltos ao vento, sem saber ao certo que rumo suas vidas 

tomarão. São levados pelo vento do desconhecido, sendo incerto se este sopra contra ou a seu 

favor. Aos que optam pela vertente ilegal da adoção, onde o desconhecido e a incerteza são 

protagonistas, optam por deixar que seus filhos e filhas façam parte do grupo de “filhos ao 

vento”. A prática da adoção à brasileira é semelhante ao ato de lançar ao vento seu filho, não 

sabendo o seu paradeiro; é permitir e ser conivente com o ilegal e com o perigo que pode 

existir por detrás da intenção do “pegar para criar”, colocando em risco a criança. 

 

 Possivelmente a ação de cidadania mais valiosa e difícil seja a adoção. É vasto o 

número de crianças desassistidas ou acolhidas em abrigos em razão da negligência ou 

violência praticada pelas famílias. Tal fato enseja o crescimento do número de crianças 

inseridas em programas de adoção esperando uma oportunidade de conviver de forma salutar 

em um lar que lhe dê assistência, sobretudo assistência afetiva.  

 

 No Brasil, apesar dos avanços no campo da adoção, considerando a cobertura legal 

que esta tem adquirido com os anos, ainda há casos de adoção à brasileira, que seria a adoção 

ilegal. Essa prática é chamada pejorativamente de “Adoção à Brasileira” porque é considerada 

uma “adoção” feita sem a observância das exigências legais, ou seja, uma adoção feita com o 

“jeitinho brasileiro”. Este tipo de adoção é encarada pela sociedade como um ato nobre, 

caridoso, tendo como motivação o anseio de “salvar” a criança, não sendo conotada à prática 

ideia de crime, mas sim como uma forma de apressar a adoção de um infante. 

 

 De acordo com Fu I e Matarazzo (2001), a adoção de criança sem registro judicial é 

uma prática comum no Brasil, onde não há como prever o quantitativo de adoções ilegais no 

país. Presume-se que isso ocorra por conta de uma característica cultural da população 

brasileira de desinformação sobre a ilegalidade que permeia os casos de adoções com o 

famoso jeitinho brasileiro. Outrossim, a população não sabe diferenciar quais são os 

procedimentos legais e ilegais inerentes à adoção. Não obstante o desconhecimento da 

quantidade de casos de adoções ilegais no Brasil, há indícios que essa proporção era ainda 

maior no passado.  
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 Abreu (2002) informa que os cartórios antigamente não eram obrigados a exigir 

documentação da maternidade que constasse o nome da criança e da mãe biológica para que 

pudesse proceder ao registro do recém-nascido, pelo contrário, muitas  “Adoções à Brasileira” 

ocorriam com a permissão dos próprios responsáveis pela execução das adoções legais. 

Destarte, as práticas ilegais de adoção aconteciam dentro de juizados, com o apoio e 

cumplicidade de juízes e técnicos do setor. Ademais, algumas adoções legais como a adoção 

simples e a regida pelo Código Civil, não asseguravam ao filho adotivo, direitos semelhantes 

dos filhos legítimos. Outrossim, no registro de filiação consignava o termo “adotado”, que era 

visto como um termo pejorativo pelos pais adotivos, visto que tal termo poderia ser utilizado 

como motivo de discriminação. Tais distinções foram revogadas em 1990 com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o que contribuiria para uma queda considerável de adoções ilegais 

no país. 

 

 Como já apontado neste trabalho, a adoção à brasileira não é fato novo, pelo contrário, 

a prática revela-se cultural. Para melhor fundamentar essa cultura que permeia a adoção ilegal, 

nos transportaremos por um instante ao período compreendido entre as décadas de 1970 e 

início dos anos 90, onde a colocação de crianças em lares substitutos era feito com a mediação 

de “cegonhas”. As “cegonhas” era o apelido utilizado para se referir às senhoras das classes 

dominantes, profissionais liberais, donas de casa ricas, freiras ou padres ligados a 

congregações religiosas, que desenvolviam o serviço de captação de crianças para adoção, 

onde estas “cegonhas” intermediavam adoções à brasileira, e até mesmo internacionais. As 

chamadas “cegonhas” teciam uma rede de contato com profissionais da saúde, que por sua 

vez informavam às “cegonhas” de mães que desejavam doar seus filhos. Logo, verifica-se que 

a adoção de modo abrasileirado não é fato novo na realidade brasileira. 

 

 A prática enseja a propagação de uma espécie de “mercado negro”, no qual o contato 

entre a família biológica e os adotantes é feita através de intermediários, que facilitam que tal 

ação ilegal seja realizada com sucesso. Esses intermediários são consideradas pessoas 

“caridosas” que indicam ou conseguem bebês para as famílias que querem adotar. Dentre o rol 

de “caridosos”, destacamos os profissionais de saúde como médicos e enfermeiras, e às vezes 

os próprios serviços assistenciais e judiciais e as maternidades, que oferecem dinheiro para a 

mãe biológica para que seu filho seja inscrito como filho legítimo da pessoa ou casal adotante 

(WEBER, 1999).  
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 Precisamos considerar que ainda há um círculo vicioso, que alimenta a ilusão de que a 

adoção é um processo demorado e burocrático, o que facilita a propagação da concepção de 

que através da adoção à brasileira, tais processos não existem, evitando a demora e a 

ansiedade. Com a adoção à brasileira, a Justiça não toma ciência destas crianças, posto que as 

mesmas não lhes são entregues, o que aumenta o tempo de espera dos candidatos a pais 

adotivos que estão nas filas dos juizados e que, desanimados, acabam se rendendo às formas 

mais rápidas de adoção (CHAVES, 1995).   

 

 Segundo Weber (1999) muitas são as motivações que conduzem os envolvidos no 

processo de adoção a burlar os trâmites judiciais, como: a concepção de morosidade judicial, 

onde muitos entendem o processo de adoção como longo e burocrático, outros são 

imediatistas e não se conformam em ficar na lista de espera; o fato da adoção ser 

monitorizada pelos técnicos do Juizado às vezes é visto como uma invasão de privacidade e o 

tempo de convivência estabelecido pelo jurídico muitas vezes é considerado pelos adotantes 

como traumático, visto que não sabem se ficarão ou não com a criança.  

 

 Ainda sobre a morosidade judicial, muitos não compreendem a necessidade de visitas 

por assistentes sociais e psicólogos, além da verificação de renda, moradia, antecedentes 

criminais, intervenção do Ministério Público, audiência, depois de um longo tempo à espera 

da criança desejada e a expectativa de ser autorizada, ou não, a adoção. Ademais, muitas mães 

biológicas optam por agir por contra própria quando se trata da entrega de seu filho, portanto, 

sem a intervenção judicial. Aparentemente, o contato pessoal com o mediador e pais adotivos 

é mais reconfortante para esta mãe, do que entregá-lo à Justiça. O contato direto com os pais 

adotivos proporciona a esta mãe a sensação de não entregar seu filho a qualquer um, sabendo 

quem são estes pais e que criarão seu filho da melhor maneira possível. Já no Judiciário 

mantém-se o anonimato, tendo esta criança paradeiro desconhecido pela mãe biológica. Neste 

sentido o Estado, como mediador de adoções, não parece a essas mães uma entidade 

suficientemente consistente e confiável para a qual a criança pudesse ser entregue. Ademais, a 

entrega dessa criança ao Judiciário pressupõe a exposição desta mãe, colocando-a em posição 

de “mãe desnaturada” muitas vezes, sendo alvo de críticas e discriminação da sociedade. Tal 

situação torna a decisão da entrega mais dolorida e vergonhosa para a mãe biológica, o que 

leva a mulher à prática da entrega ilegal, agindo no anonimato, mantendo assim, sua decisão 

livre de ataques sociais e críticas. 
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 Reppold e Hutz (2003) apontam dupla percepção social no que refere as motivações 

que permeiam o ato de adotar, sendo estes: o altruísmo, que seria uma conduta pró-social que 

objetiva atender as necessidades alheias em detrimento de benefícios ou interesses 

particulares ou o hedonismo, que busca da satisfação dos próprios desejos. Ante a crença de 

que a adoção sugere maior risco pessoal e social de desajustamento, é notável que muitos 

depreendem a adoção como manifestação altruísta e abnegativa, sendo a prática 

demasiadamente associada à caridade e filantropia. Entretanto, os pais adotivos têm o 

costume de impor quesitos, características que para estes pais são cruciais para a adoção. 

Logo, percebemos que a aceitação do adotado é condicional, e não é, portanto, regida pela 

ideia de alcance do interesse do outro em detrimento de seus interesses pessoais. No 

agrupamento das motivações hedonistas estão a necessidade de suprir o desejo de 

parentalidade, de atender ao anseio pessoal de se tornar um cuidador, de dar continuidade a 

algumas tradições familiares através do legado dos filhos, ou de responder à pressão social 

que impõe a necessidade de ter filhos. Weber (1999), afirma que grande parte das pessoas 

adota exatamente por razões semelhantes àquelas que levam as pessoas a terem filhos 

biológicos: querer uma criança, querer dar e receber amor, querer ter uma família.  

 

 Sabemos que há considerável procura de pais que desejam adotar e, mais ainda, 

crianças à espera de serem adotadas. Em meio ao vulcão de emoções que envolve o desejo de 

adotar alguns atalhos tornam-se atrativos pela rápida solução que proporcionam, destes 

atalhos que emerge a prática da adoção à brasileira. Contudo o atalho ilegal ora discutido 

envolve não somente a vontade de adotar, de “fazer o bem” à criança, visto que não se sabe as 

reais motivações das pessoas envolvidas neste tipo de adoção, o que pode culminar em casos 

de exportação de crianças, por exemplo. Os caminhos mais fáceis para se adotar uma criança 

contribui para que os interessados se esquivem dos trâmites legais, evitando assim, a 

burocracia e morosidade judicial, que são aspectos que assustam os adotantes. Entretanto, 

devemos sinalizar que apesar de tais aspectos permearem a ação judicial, estes não devem ser 

excluídos pelo Judiciário, uma vez que o processo de adoção é um assunto delicado, onde há 

emoções e sobretudo expectativas envolvidas. A lentidão, as muitas visitas e entrevistas 

ocorrem no intuito de cumprir o estabelecido em lei, que é resguardar o superior interesse da 

criança, garantindo aos infantes um lar salutar, descartadas as possibilidades de tráfico de 

menor ou qualquer outra forma de negligência, não permitindo que mulheres que 

biologicamente se tornaram mães, joguem seus “filhos ao vento”, pois estes infantes podem 

cair em mãos descuidadas. 
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 Sobre o perfil dos sujeitos que praticam a adoção à brasileira, estes são caracterizados 

por Ehrlich (1986) em dois grupos, onde o primeiro grupo é formado pelo perfil de sujeitos 

que realizam tal ação por medo de constarem na fila de interessados em adoção, podendo, 

portanto, enfrentar eventual demora na chamada por conta de uma especificação excessiva das 

características da criança idealizadas por estes, que geralmente almejam uma criança branca e 

recém-nascida. Outro medo que os atemoriza é o envelhecimento dos interessados, onde o 

grande distanciamento em relação a faixa etária do adotado, poderia causar certa frustração. É 

o que chamamos de mito do tempo perdido, onde se acredita que o tempo pode ser melhor 

aproveitado com uma criança já inserida no âmbito familiar. E há o agrupamento composto 

pelo perfil de indivíduos que praticam a adoção à brasileira por conta de uma apreensão de 

desaceitação por parte do Poder Judiciário quanto ao perfil destes adotantes. Muitos destes 

casais encontram-se tolhidos por conta da insegurança em suas atitudes, pressupondo que o 

juiz ou promotor de justiça possam criar dificuldades no processo de adoção, apresentando as 

mais diversas objeções, como a falta de recursos financeiros, por exemplo. 

 

 Segundo Felipe (2006), tal prática tem revelado que a maioria dos praticantes deste 

tipo de adoção segue um perfil, onde geralmente são pertencentes à classe média; possuem 

faixa etária que gira entre os 40 e 50 anos; residem em local não pertencente à circunscrição 

do Cartório de Registro Civil onde o registro de nascimento da criança é impropriamente 

lavrado; e por fim, segundo o autor, estes expõem necessidades iminentes (inserção em plano 

de saúde, hospitalização, acesso a recursos médicos etc.) quando são confrontados, tentando 

justificar o ato.  

 

 Segundo (LOBO, 2004) a grande maioria das crianças “adotadas” por este meio ilegal 

são recém-nascidas. Assim, não se verifica essa forma ilegítima de colocação em lar 

alternativo na forma tardia. 

 

 Isso se justifica em decorrência de que estes casais recorrem ao recebimento de bebês 

no intuito de aproveitar todas as etapas da infância do “adotado”, fazendo com que ele não se 

recorde de suas fases pretéritas, onde supostamente havia a presença do pai/mãe de sangue. A 

real origem da criança é ocultada e ao mesmo tempo apresenta-se à sociedade uma espécie de 

gestação virtual, como se a criança “adotada” fosse realmente fruto daquele núcleo familiar.  
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 Na concepção da sociedade há a constante reprodução de que as causas maternas ou 

paternas são frívolas e desumanas, dado o ato praticado, isto é, de entregar seu filho a outrem. 

Para Pouchard (1997) as diversas causas do abandono necessitam que a realidade se imponha. 

Segundo a autora, o desamparo e a miséria tornam-se questões dramáticas para pais 

biológicos que não usufruíram de muitas oportunidades durante a vida. Em face da realidade 

na qual se insere esta família, sendo parte do grupo populacional submetido à exclusão, 

miséria, violência, essa família crê que o abandono é o melhor para seus filhos. 

 

 Outro fator que cumpre salientar é que as mães com histórias de abandono e 

negligência em suas vidas pregressas constituem o grupo que reproduz tal negligência em 

suas experiências durante a maternidade. Trata-se de um círculo vicioso, em que o drama do 

abandono se reproduz de geração em geração, ou seja, o abandonado abandona. Destarte, as 

práticas educativas e os estilos parentais recebidos pelos filhos podem tecer a base na qual o 

abandono se finda. Tal estilo parental consiste no conjunto de manifestações dos pais em 

direção a seus filhos, que caracteriza a natureza da interação entre esses. Entende-se que a 

qualidade da interação familiar a que as mães que abandonaram os seus filhos foram 

submetidas durante sua infância é um dos principais fatores para o abandono de seus filhos. 

 

 Fonseca (1995) observa algumas regularidades no comportamento familiar de mães 

que abandonaram seus filhos. O autor observou uma raridade de casamentos legais e uma 

instabilidade conjugal na vida das mesmas. De acordo com Stevens, Nelligan e Kelly (2001) a 

imaturidade materna pode ser um determinante ao abandono, considerando que durante suas 

pesquisas fora comprovado que o grupo de mães abandonantes era composto por adolescentes 

que engravidaram sem o devido planejamento. Já Jones (1993), aduz em seu estudo que não 

somente a pouca idade as tornam mães abandonantes, mas outros fatores também agregam 

para que estas mães abandonem seus filhos, como por exemplo, a falta de condições 

econômicas e/ou sociais, sendo um dos fatores que mais influenciam as mães a abandonar os 

filhos.  

 

 Freston e Freston (1994), traça o perfil predominante da mãe que realiza o abandono, 

sendo este o de uma mulher solteira, de mais de 20 anos, de educação primária incompleta, 

com trabalho incerto, sem fontes maiores de sustento familiar e que engravida de uma relação 

eventual sem compromisso estável. Depreende-se, que o abandono é um fato social que só se 
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desvela se compreendido historicamente nas suas vertentes biológicas e psicológicas, culturais 

e socioeconômicas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Na adoção realizada à margem da ilegalidade torna-se impossível aferir se de fato a 

criança será priorizada, protegida e amada, considerando o contexto obscuro e repleto de 

segredos que perpassa este tipo de adoção. Não é possível avaliar as intenções, a adequação e 

o preparo de quem a acolheu, não podendo afirmar se os direitos fundamentais e necessidades 

básicas da criança serão garantidos. 

 

 É imperioso dizer que atualmente abusos sexuais envolvendo menores, bem como 

outros delitos, a saber, traficância, comércio de órgãos e escravismo, onde as vítimas são 

crianças excluídas e indefesas, reforçam a importância do cuidado que se deve ter quando o 

assunto envolve menores de idade. No âmbito da adoção, principalmente, faz-se necessário 

reforçar os mecanismos de avaliação das famílias postulantes, de modo a permitir uma 

filtragem qualitativa e que disponham de potencial para acolher com segurança, afeto e 

proteção uma criança em adoção.  

 

 Ao cumprir a tarefa de avaliar e selecionar as mais preparadas e adequadas famílias 

para adoção de uma criança, o sistema de justiça cumpre o que o ECA preconiza em seu art. 

29: “Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, 

incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado”. 

Destarte, protege-se preventivamente o infante e evita-se a ocorrência de um novo abandono 

em forma de devolução.  

 

 Sabemos que o processo de adoção é um tanto complexo, considerando que o mesmo 

envolve não somente famílias e infantes, mas também profissionais que estão diretamente 

envolvidos para que cada um contribua de forma positiva para que ao final o processo logre 

êxito, garantindo acima de tudo o direito da criança e do adolescente. Importa dizer que o 

profissional do Serviço Social não é o único envolvido no processo de adoção. Há a 

participação de outros profissionais como promotores, comissários de justiça, juízes, 

psicólogo, além da equipe da instituição de acolhimento que trabalham em conjunto para que 

o direito desta criança seja resguardado.  

 



60 

 

 Dentre a gama de profissionais envolvidos, o assistente social se faz presente em 

muitos momentos, como no consentimento à adoção por exemplo, onde genitoras após o parto 

podem manifestar a vontade de entregar seus filhos à adoção. Cabe dizer que tal informação 

pode chegar a qualquer profissional da Justiça que deverá imediatamente tomar as devidas 

providências para que esta criança seja resguardada, evitando que a mesma se torne um “filho 

ao vento”, fazendo parte do grupo de crianças que são entregues ilegalmente a pessoas 

desconhecidas. Entretanto, há uma participação maior de assistentes sociais nas situações de 

consentimentos à adoção, considerando que o profissional é considerado por muitos como o 

mais acessível, o que contribui para que este profissional seja o primeiro a tomar ciência da 

situação.  

 

 Uma das competências do profissional em casos como estes é utilizar o seu 

conhecimento. Normalmente a assistente social realizará estudo social com esta mãe, a fim de 

avaliar as motivações que ensejaram o desejo pela entrega, e informará ao juízo o caso, que 

tomará as providências cabíveis. É de suma importância que o profissional escute atentamente 

o que a genitora tem a dizer e que, sobretudo, informe esta mãe sobre a importância da adoção 

legal na vida desta criança, evitando que durante o processo a genitora entregue seu filho de 

forma ilegal, embora tal ato se consolide muitas vezes.  

 

 Outra situação que também envolve adoção são os casos de suspensão e destituição do 

pátrio poder, onde o assistente social junto a outros profissionais estudará aspectos relevantes 

que indicarão a possibilidade desta criança permanecer com sua família biológica ou não. Este 

é outro processo, que antecede o processo de adoção. Mais uma vez todos os profissionais 

supramencionados trabalharão em conjunto para que a melhor decisão seja tomada pelo juiz. 

Aqui o assistente social subsidiará o juízo através dos estudos sociais realizados pelo 

profissional. Insta dizer, que a criança ou adolescente somente fará parte do rol de adoção 

quando se esgotarem todas as possibilidades desta ser reinserida em sua família de origem. 

Caso seja inviável a reinserção, ocorrerá a destituição do poder familiar, e a criança estará 

disponível para adoção.  

 

 Na habilitação dos pretendentes à adoção, como primeiro passo no processo de adoção, 

o assistente social orientará os interessados no processo. Tais orientações incluem quais as 

documentações serão necessárias para dar início ao processo em cartório, além de informar 

aos postulantes como são os trâmites judiciais, bem como a seriedade que envolve um 
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processo de adoção. Outrossim, os postulantes podem ser encaminhados aos grupos de apoio 

à adoção para fins de instruções e dúvidas que surjam. Ademais visitas domiciliares e 

entrevistas são realizadas, o que inclui entrevista com os demais membros da família, a fim de 

verificar a aceitação dos outros familiares em relação à adoção. Serão verificadas as 

condições habitacionais e financeiras, bem como o real interesse dos postulantes no processo 

de adoção. 

 

 Outro momento em que o assistente social está diretamente envolvido é o 

encaminhamento de crianças e adolescentes aptos à adoção. Aqui o profissional tem como 

função estabelecer contato com o pretendente que já está habilitado. O profissional tem acesso 

ao Cadastro Nacional de Adoção que fica disponível ao assistente social através de uma 

plataforma online que é acessada por este. No referido website o profissional tem o 

conhecimento de todas as crianças que estão atualmente incluídas no cadastro à espera de 

adoção.  

 

 Em todas as situações supramencionadas, o assistente social utilizará como 

instrumentais subsidiadores a observação, entrevistas, visitas domiciliares, etc., os quais 

possibilitarão a elaboração de parecer social, onde constarão as informações relevantes para o 

magistrado, quanto a situação do infante.  

  

 A adoção mediada pelo sistema de justiça, desde a gênese de seu processo até o 

proferimento da sentença, é indubitavelmente a que se reveste de maior segurança, pois ela 

vai se desdobrando em um contexto psicossocial e jurídico no qual a criança é 

verdadeiramente retratada como sujeito de direitos, e não mero objeto de desejo. Os 

postulantes, por sua vez, são previamente avaliados e selecionados à luz dos critérios 

estatutários, visando o superior interesse da criança. 

 

 Adoção não pode ser vista como uma mera satisfação para um casal que por quaisquer 

motivos estão impedidos de terem um filho. Tal prática é, sobretudo, um ato de amor e 

desprendimento, de oferta de melhores oportunidades para àqueles que não as tiveram em sua 

família de origem. A adoção à brasileira, embora seja frequente no país, onde a população 

enxerga tal prática com bons olhos, é crime, podendo gerar consequências horrendas à criança, 

que por sua vez, pode ter seus direitos violados pela família que a adotou sem a intervenção 

da jurisprudência brasileira. Ocorrendo a descoberta de tal irregularidade, as normas jurídicas 
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de nosso país punem os responsáveis por esta adoção, impondo sanções de ordem civil e 

penal, onde na civil começa com a anulação do registro de nascimento, até a possível retirada 

da criança do casal e na área penal, responderá pela prática de crime de registro de parto 

alheio como próprio.  

 

 Sabemos que conceito de família tem se manifestado multiforme, onde o modelo 

familiar patriarcal, constituído apenas pelos laços consanguíneos, com vistas à procriação 

somente tem sido superado pelo modelo familiar que tem como base os laços de afetividade. 

Neste ínterim podemos dizer que a adoção se encaixa como uma dessas novas formulações de 

famílias, uma vez que entendemos que ser pai e mãe não se resume em possuir laços 

sanguíneos, mas sim laços de afeto. A família é um núcleo fundamental na sociedade, 

considerando a mesma como ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos que 

dela fazem parte e em especial da criança, que deve receber a proteção e assistência 

necessárias a fim de assumir suas responsabilidades como pessoa; reconhecendo que para que 

esta criança tenha um desenvolvimento salutar e harmonioso de sua personalidade faz-se 

necessário que a mesma cresça em um ambiente agradável, de amor e compreensão. Logo, o 

valor da convivência familiar perpassa não somente a legislação, mas também a vontade do 

indivíduo de estar e permanecer com pessoas que lhe garantam carinho, educação, proteção e 

respeito. Entretanto, tais seguranças e direitos podem ser arrancados dos pequenos que foram 

lançados à sorte da vida, como “filhos ao vento”. 

 

 Em derradeiro compreendemos que nem sempre os atalhos nos levam a caminhos 

melhores. Adotar à moda brasileira, apesar de aparentar um ato nobre e plausível, nem sempre 

carrega boas intenções e sobretudo não assegura os direitos da criança e do adolescente. Neste 

sentido é preciso dar mais atenção ao que tem ocorrido na prática, não desviando nossos 

olhares quando o ilícito se apresentar em formas de situações para nós. O pronome “Nós” 

aqui utilizado não se limita aos cidadãos brasileiros, mas também aos profissionais, que 

possuem o conhecimento necessário para que se entenda que a prática não deve ser 

acobertada, mas trazida para o cerne da discussão, onde os modos ilegais de adoção que 

burlam diariamente o sistema jurídico devem ser levados em consideração, a fim de que sejam 

criadas políticas de prevenção.  

 

 Neste contexto salientamos a importância do Serviço Social. Durante nossa jornada 

acadêmica era costumeiro ouvir dos colegas e professores que não somos meros executores de 
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políticas, e de fato não nos reduzimos a tão pouco. Nossa prática não deve se limitar à 

execução de funções demandadas pelas instituições, visto que somos profissionais que devem 

zelar pela garantia de direitos. Assim, correlacionando a profissão com o tema proposto, 

concluímos que neste ínterim o papel do Serviço Social deve ser o de acompanhar sempre a 

criança, visando sua proteção e a garantia dos seus direitos. Outrossim, para que decresça o 

número de “filhos ao vento” é necessário que haja maior atenção aos casos, às denúncias 

realizadas. É preciso observar com mais vivacidade o que ocorre ao nosso entorno, e jamais 

acobertar. Pelo contrário, é necessário que o que é garantido pelo ECA, não se reduza a 

palavras em forma de lei, mas que de fato ocorra a proteção integral daqueles que são vítimas 

de uma adoção ilegal. 
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