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RESUMO 
 

 
Existe uma série de procedimentos envolvidos em um processo de adoção, 

ocasionando na morosidade processual até que esse concretize. Neste sentido, o 

presente trabalho tem como escopo analisar: o formalismo existente nos processos 

de adoção caracteriza rigorismo excessivo ou proteção ao menor? É necessária a 

atuação de profissionais de maneira efetiva, a fim de diminuir os danos acarretados 

por uma decisão de caráter irrevogável.  Portanto, a presente pesquisa descreve 

como a atuação de profissionais é capaz de viabilizar a análise qualitativa do 

deferimento da adoção.  É preciso entender os trâmites envolvidos no referido 

instituto, bem como, suas consequências psicológicas e jurídicas para o adotante e 

o adotado. Isso permite identificar ambos deverão estar preparado 

psicologicamente, e conscientes dessa importante decisão. O processo de adoção, 

cuja principal finalidade é garantir a dignidade e o melhor interesse do menor não 

precisa ser rápido, visto que este afeta de forma abrupta os sentimentos do 

adotando, causando danos ao seu desenvolvimento muitas de forma irreversível. 

 

Palavras-chaves: Adoção. Adotado. Adotante. Aspecto Psicológico. Morosidade 
Processual.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

There are a number of procedures involved in a process of adoption, resulting in 

lengthy período until that happens. In this sense, the present study has as scope to 

analyze: the existing formalism in the processes of adoption, characterizes excessive 

rigorismo or protection at the minor? it is necessary to the performance of 

professionals in an effective manner, in order to reduce the damage caused by this 

decision of irrevocable character. Therefore, the present study describes how the 

actions of professionals is able to make the qualitative analysis of the acceptance of 

adoption.this i need to understand the procedures involved in this institute, as well as 

its psychological consequences and legal for the adotante and adopted. The 

adoption process, whose main purpose is to guarantee the dignity and the best 

interest of the child does not have to be fast, since this affects of abruptly the feelings 

of adopting, causing damage to its development many of irreversible way. 

 

 
Keywords: Adoption. Adopted. Adopter. Psychological Aspect. Procedural delays. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de Conclusão do Curso de Direito, tem por objetivo 

analisar o instituto de adoção no Brasil e a demora constante no judiciário brasileiro, 

bem como, as consequências de ordem pessoal para o adotante e o adotado. 

No cenário brasileiro facilmente se identifica casos de abandono de menores, 

por diversas causas, como por exemplo: a gravidez precoce, a miserabilidade e até 

mesmo a rejeição. 

Nesse contexto, com o objetivo de inserir o menor abandonado em um novo 

ambiente familiar, afim de que possa gozar do direito a esse convívio, foram criadas 

políticas públicas para adoção, que cresceram paulatinamente e encontraram 

fundamento na Constituição Federal de 1988, Código Civil 2002, Estatuto da Criança 

e do Adolescente, até ser criada a Lei de Adoção nº 12.010 no ano de 2009. 

A referida lei trouxe diversos dispositivos, com o objetivo de acelerar esse 

processo de inserção do menor abandonado no âmbito familiar, e criou o Cadastro 

Nacional de Adoção. Esse cadastro tem por finalidade cruzar informações do banco 

de dados, entre pretendentes pais adotantes e crianças em condições de serem 

adotadas. Porém, mesmo com a modernização do processo que norteia o instituto, 

diversos pais e crianças têm que esperar anos para que finalmente seja realizada a 

inserção do adotado no seio familiar. 

O processo torna-se desgastante, devido aos rigorosos procedimentos que 

deve ser obrigatoriamente seguidos por aqueles que desejam adotar, que por vezes 

ocasiona na desmotivação e desistência dos futuros pais em prosseguir na adoção. 

Portanto, a presente pesquisa tem por finalidade permear por diversas 

opiniões doutrinárias acerca do tema, demonstrando o funcionamento do processo 

de adoção e a burocracia apresentada pelo Poder Judiciário brasileiro, bem como as 

consequências psicológicas para o adotante e o adotando, trazendo a baila o 

questionamento se esta demora está vinculada a um rigorismo processual excessivo 

dispensável, ou se esta denota segurança para ambas as partes, especialmente 

para o menor, considerado o elo mais frágil dessa relação jurídica. 
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CAPÍTULO 1. APONTAMENTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS ACERCA DA 
ADOÇÃO. 

 
Para nos situar no objeto do presente trabalho, se faz necessária uma breve 

exposição sobre o conceito de Família, e suas relevantes alterações no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A palavra "família" é derivada do latim “famulus”, e significa "escravo 

doméstico". O termo criado na Roma Antiga era usado para conceituar um recente 

grupo social surgido entre as tribos latinas, introduzidas à agricultura e à escravidão 

legalizada, ou seja, sua organização estava atrelada ao princípio da autoridade 

exercida pela figura masculina, o “pater familiae”. Sobre essa relação familiar, o 

doutrinador Caio Mário da Silva Pereira (PEREIRA, 1997) leciona: 

 

“O pater, era ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. 
Comandava, oficiava o culto dos deuses domésticos e distribuía 
justiça. Exercia sobre os filhos direito de vida e de morte, podia impor-
lhes pena corporal, vendê-los, tirar-lhes a vida.  A mulher vivia 
totalmente subordinada à autoridade marital, nunca adquirindo 
autonomia, pois que passava da condição de filha à de esposa, sem 
alteração na sua capacidade; não tinha direitos próprios. (...) Podia 
ser repudiada por ato unilateral do marido”. (PEREIRA, 1997, pág. 
31). 

 

No Direito Romano Clássico, com a o advento da era cristã, o Imperador 

Constantino, implantou a concepção religiosa acerca da família, consequentemente 

diminuindo o poder de autoridade do homem, outorgando à mulher e aos filhos a 

prerrogativa de se tornarem mais independentes e menos subordinados. O instituto 

da família passa a ser baseado no casamento, no vínculo de sangue, e as relações 

jurídicas dele resultante entre os membros dessa relação. 

A partir de então, a igreja passa a ter maior influência legislando em diversas 

áreas de interesse da sociedade, sobretudo a respeito do casamento. Nasce o 

Direito canônico e Deus passa a ser o responsável pela união entre o homem e a 

mulher, portanto, deveria haver afeto na relação do casamento não somente no 

momento de sua celebração, mas por toda a sua existência. 

Embora se conceituar família seja de notada complexidade, Paulo Nader 

(NADER, 2010) nos ensina que a família tem propósito solidário, firmado na 

convivência e na descendência entre os membros que a compõe: 
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“Família é uma instituição social, composta por mais de uma 
pessoa física, que se irmanam no propósito de desenvolver, entre 
si, a solidariedade nos planos assistencial e da convivência ou 
simplesmente descendem uma da outra ou de um tronco comum”. 
(NADER, 2010, pág. 03) 
 

Portanto, até então, pode-se compreender o instituto família por um grupo de 

pessoas com grau de parentesco entre si que vivem sob um mesmo teto, local este 

onde sua principal característica é a existência de afeto, proteção, harmonia, 

relações de confiança, segurança, conforto, bem estar, e todo tipo de auxílio 

necessário na solução de conflitos ou dificuldades de algum dos membros, de forma 

que proporcione a unidade familiar. Ademais, a família desempenha papel 

fundamental no que tange o desenvolvimento e manutenção do equilíbrio emocional 

e da saúde dos indivíduos pertencentes a este vínculo de afeto. 

Sob a ótica social e antropológica, segundo disciplina Euclides Benedito de 

Oliveira (OLIVEIRA, 2003) a família configura-se num refúgio onde se busca 

proteção, realização pessoal e integração no meio social, veja-se: 

 

“Família é o ponto de convergência natural dos seres humanos. Por 
ela se reúnem o homem e a mulher, movidos por atração física e 
laços de afetividade. Frutifica-se o amor com o nascimento dos filhos. 
Não importam as mudanças da ciência, no comércio e na indústria 
humana, a família continua sendo o refúgio certo para onde correm 
as pessoas na busca de proteção, segurança, realização pessoal e 
integração no meio social”. (OLIVEIRA, 2003, pág. 24). 

 

A Constituição Federal de 1988 inseriu diversos dispositivos acerca do tema, 

passando a não cuidar apenas da organização política do Estado, mas também, de 

assuntos pertinentes às necessidades reais e concretas dos direitos sociais e 

individuais, como por exemplo, a organização da família que encontra amparo em 

seu Capítulo VII, em seus artigos 226 e 227.   

Conforme dispõe o texto constitucional, a entidade familiar é formada entre o 

homem e a mulher, e sua principal responsabilidade é assegurar à criança e ao 

adolescente, direitos e garantias fundamentais conforme disposto no artigo 227, 

veja-se: 

 
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
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forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 

  

Estes direitos e garantias fundamentais apontados pelo artigo constitucional 

estão fundadas no princípio da dignidade humana e da paternidade responsável, e 

tem por principal objetivo promover a educação dos filhos, bem como, transmitir 

valores sociais e morais, que influenciarão o comportamento no âmbito social e que 

servirão de base para o seu processo de socialização, competindo ao Estado 

propiciar recursos para que estes sejam atendidos. 

Outra grande e significativa disposição sobre a organização familiar, feita pela 

Constituição Federal de 1988 contida em seu artigo 227 parágrafo 6º é o tratamento 

da relação entre os filhos, pois os trata de forma igualitária, suprimindo qualquer ato 

discriminatório relacionados àqueles havidos ou não da relação do casamento, 

garantindo os mesmos direitos e qualificações aos filhos naturais e adotivos. 

Desde a promulgação da Carta Constitucional no ano de 1988, ao longo do 

tempo, culturalmente a família sofreu diversas transformações em seu formato e 

ainda vem sofrendo em decisões jurisprudenciais, portanto, a legislação necessitou 

se adequar à nova realidade, evidenciando a obtenção de diversas vantagens no 

instituto da família moderna, que é regida por princípios de igualdade, bem estar e a 

dignidade da pessoa humana. 

Um grande e importantíssimo episódio nesta história de evolução, por 

exemplo, é o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, visto que 

esta modalidade de família ainda não encontrava amparo na legislação, porém, já 

era uma realidade na sociedade moderna. Em sessão plenária do Supremo Tribunal 

Federal no ano de 2011, referente ao julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADA 

4277, através do voto do Ministro Relator Ayres Britto, foi reconhecida a união entre 

pessoas do mesmo sexo como sinônimo perfeito de família, senão vejamos: 

 
(...) “Dando por suficiente a presente análise da Constituição, julgo, 
em caráter preliminar, parcialmente prejudicada a ADPF nº 132-RJ, e, 
na parte remanescente, dela conheço como ação direta de 
inconstitucionalidade. No mérito, julgo procedentes as duas ações em 
causa. Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil interpretação 
conforme a Constituição para dele excluir qualquer significado que 
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura 
entre pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, entendida 
esta como sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que é de 
ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas 
consequências da união estável heteroafetiva”.(BRASIL – Supremo 
Tribunal Federal. ADPF 132/STF. Ministro Relator: Ayres Britto, 2011) 
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A decisão do Supremo Tribunal Federal estabelece ainda, que a união 

homoafetiva terá todos os direitos e deveres de uma união heteroafetiva, proibindo 

qualquer preconceito de distinção entre estas, inclusive no que tange a adoção, que 

será abordada de forma mais minuciosa no capítulo seguinte. 

 
 
1.1. CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ADOÇÃO. 

 
O doutrinador Pontes de Miranda, conceitua adoção como “o ato solene pelo 

qual se cria entre o adotante e o adotado relação de paternidade e filiação” 

(MIRANDA, 2000). È um ato jurídico complexo pautado pela solenidade, onde o 

adotando cria laços com o adotante como se pertencente à filiação biológica 

consanguínea, outorgando a este os mesmo direitos e deveres. Na Lei podemos 

encontrar o conceito de adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 

artigo 41 que dispõe:  

 

Art. 41: A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os 
mesmo direitos e deveres inclusive sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 
 

 A doutrinadora Maria Helena Diniz (DINIZ, 2007) tem seu conceito 

intimamente ligado aos preceitos legais, ao dispor que a adoção trata-se de um ato 

regido por lei e que atribui ao adotando condição de filho: 

 

“Adoção é um ato jurídico solene e bilateral que gera laços de 
paternidade e filiação entre pessoas naturalmente estranhas uma às 
outras. Estabelece um vínculo fictício de filiação, trazendo para a sua 
família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha. 
É uma ficção legal que possibilita que se constitua entre o adotante e 
o adotado um laço de parentesco de primeiro grau na linha reta, 
estendendo-se para toda a família do adotante”. (DINIZ, 2007, pág. 
483 - 484). 
 

Portanto, temos a adoção como um ato complexo de caráter irrevogável e 

personalíssimo dependente de uma intervenção judicial. No aspecto subjetivo, tem-

se o conceito da mesma doutrinadora, que expõe que a adoção configura-se num 

instituto de caráter humanitário e assistencial, cuja finalidade é basicamente 
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constituir prole àqueles impossibilitados de havê-la de forma natural, e melhorar a 

condição moral e material do adotado, veja-se: 

 

“Como se vê, é a medida de proteção e uma instituição de caráter 
humanitário, que tem por um lado, por escopo, dar filhos àqueles a 
quem a natureza negou e por outro lado uma finalidade assistencial, 
constituindo um meio de melhorar a condição moral e material do 
adotado”. (DINIZ, 2007, pág. 494 – 496) 

  

Para a professora Maria Berenice Dias (DIAS, 2007) a adoção constitui um 

parentesco eletivo, tratando-se de filiação construída no amor: 

 

“A adoção cria laços de parentesco civil em linha reta entre adotante 
e adotado e entre este e a família daquele, análogo ao que resulta da 
filiação biológica, entretanto, constitui um parentesco eletivo, pois 
decorre exclusivamente de um ato de vontade, tratando-se de filiação 
construída no amor, quando vínculo de parentesco por opção, 
consagrando a paternidade socioafetiva”. (DIAS, 2007, pág. 426) 

 

Assim, podemos entender que a adoção é um instituto, que além de caráter 

civil na formação da família, é também uma forma de garantir satisfação da 

paternidade àqueles que por algum motivo não puderam ter seus filhos 

consanguíneos, ou àqueles que podem ter sua filiação biológica e mesmo assim 

desejam adotar, bem como a garantia do direito à convivência familiar àqueles que 

se encontram excluídos de um lar, ou seja, o adotando.  

Nota-se, portanto, que existem diversas definições para um mesmo conceito, 

neste passo, conclui-se que o instituto da adoção nada mais é que um ato de própria 

vontade de acolher no seio familiar, um terceiro que não possui nenhum laço 

consanguíneo, criando um vínculo de filiação entre as partes, extinguindo todas as 

relações entre o adotando e sua família biológica, conforme disciplina o doutrinador 

Moacir César Penas Júnior (PENA JR., 2008), veja-se:  

 

“A adoção é ato solene pelo qual se cria, entre o adotante e o 
adotado, relação de paternidade e filiação. Assim, adoção é um 
procedimento legal que transfere todos os direitos e deveres de pais 
biológicos para uma família substituta e concede às crianças e aos 
adolescentes todos os direitos e deveres inerentes à condição de 
filho, desde que esgotados todos os recursos para a manutenção da 
convivência com a família de origem”. (PENA JR., 2008, pág. 299). 
 

Devido à adoção não ser resultante de um vínculo genético inerente a uma 

filiação biológica ou natural, dá-se o nome de filiação civil, visto que este instituto é 
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resultante de uma sentença exclusivamente jurídica, que tem por principal objetivo 

promover o caráter afetivo. A adoção é, portanto, um negócio jurídico que 

estabelece uma relação de paternidade e filiação, de modo que este passe a gozar 

do estado de filho tendo resguardadas todas suas prerrogativas, independentemente 

do vínculo biológico.  

A adoção surgiu remotamente com cunho de perpetuação do culto doméstico, 

ou seja, a religião obrigava os homens a casar-se e ter filhos a fim de que estes 

preservassem a memória dos antepassados, veja-se: 

 

(...) Instituto esse tão antigo que surgiu na Antiguidade para 
preservação do culto familiar sendo praticada pelos egípcios, 
hebreus, gregos e romanos. Inserida de fato e de direito na 
sociedade, a adoção começa a ocupar lugar de destaque nos livros 
sagrados, como a adoção de Moisés pelo rei do Egito no Antigo 
Testamento e a adoção de Jesus por José no Novo Testamento até 
chegar aos dias atuais. (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2011). 
 
 

 Por meio deste ato, garantia-se então uma saída para aqueles que a vida 

não havia lhes garantido prole, a fim de que o nome do adotante fosse perpetuado 

após o seu falecimento evitando a morte sem deixar descendentes. 

No Direito Romano, a adoção tinha o mesmo caráter religioso, ou seja, dar 

filhos àqueles que não dispunham de prole consanguínea, e também para a 

perpetuação do nome do adotante, estabelecendo a partir de então a regra básica 

de que os mais jovens não poderiam adotar pessoas mais velhas, pois seria 

inconcebível a ideia de um filho mais velho que o próprio pai. 

Quando a base religiosa que incentivava a adoção perde sua força, o referido 

instituto consequentemente entrou em desuso, e só volta a ser aplicado novamente 

quando o Código Civil Francês entra em vigor, sendo acolhidos seus dispositivos 

com raras exceções pelas demais legislações modernas. 

No Brasil a adoção passou a ser sistematizada a partir do Código Civil de 

1916, com o objetivo de atender a necessidade do adotante com mais de 50 anos 

que ainda não possuía filhos legítimos, oferecendo a estes a oportunidade de 

constituir prole de forma jurídica, visto que já não havia mais condições de havê-los 

de forma natural.   

A partir de 1957, a Lei 3.133 alterou o conceito de adoção, e esta passa a ter 

finalidade assistencial, visando o maior numero de adoções conforme disciplina o 

professor Silvio Rodrigues (RODRIGUES, 2002), veja-se: 
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“A Lei 3.133/1957 alterou o conceito de adoção que passou a ter 
finalidade assistencial, ou seja, deixou de ser um meio de melhorar 
a condição do adotante remediando a esterilidade, permitindo a 
adoção por pessoas de trinta anos, tivessem ou não prole legítima 
ou ilegítima, possibilitando um maior número de pessoas adotadas”. 
(RODRIGUES, 2002, pág. 380) 
 

Posteriormente com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 

8069) no ano de 1990, foi regulamentada a idade do adotando para os dezoito anos 

de idade no máximo, salvo se este já estivesse sob a guarda ou tutela dos 

adotantes.  

Em consonância com este dispositivo, também a idade do adotante sofreu 

alterações e foi reduzida para os vinte e um anos de idade. O referido estatuto visa 

garantir a finalidade social de proteção integral aos menores, ao evidenciar que a 

adoção só será deferida quando fundamentada em motivos legítimos em situações 

que apresentem maiores benefícios para o mesmo. 

Em 1996 O código Civil, estabeleceu que a adoção devesse ser realizada 

através de escritura pública, admitindo também sua revogação por repúdio, mútuo 

consentimento, atos de indignidade e por morte, conforme texto trazido em seus 

artigos 373 e 376. Em contrapartida, a jurisprudência predispunha no sentido de 

intervenção judicial na constituição, na irrevogabilidade, buscando conceder aos 

filhos adotivos os mesmos direitos e benefícios dos filhos consanguíneos, inclusive 

nas adoções ocorridas antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Com o advento do Código Civil de 2002, foram unificadas as orientações para 

a adoção, como por exemplo, delimitar a idade do adotante e adotado e abolir a 

adoção simples, que consistia em uma modalidade do instituto, onde o vínculo de 

filiação nascia de uma declaração de vontade do adotante e do adotado, sem 

caráter definitivo, podendo esta decisão ser modificada a qualquer tempo.  

O Novo Código Civil em vigência trouxe diversas alterações importantes 

acerca da adoção, porém, este não acolheu todos os princípios necessários para 

regular o instituto, motivo pelo qual o Estatuto da Criança e do Adolescente, continua 

em efetiva aplicabilidade, suprindo as lacunas omissas pelo referido código. 

A nova Lei de Adoção promulgada no ano de 2009 (Lei nº 12.010/2009) 

acrescentou diversos dispositivos alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

priorizando o direito à convivência familiar e a reintegração do menor na família 

natural ou extensa. A aludida lei ainda estipulou os procedimentos para validação do 
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referido processo, bem como, criou o Cadastro Nacional de Adoção, a fim de dar 

mais celeridade a todos os procedimentos para inserção da criança em uma nova 

família, no prazo máximo de dois anos após a destituição familiar originária. 

 

1.2. CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO – CNA. 

 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, com o objetivo de cumprir o 

disposto no artigo 50, parágrafo 5º da Lei nº 12.010 do ano de 2009, o Conselho 

Nacional de Justiça através da Resolução 54/08 criou o Cadastro Nacional de 

Adoção que dispõe de um registro com dados e informações de pessoas 

interessadas em adotar.  

Conforme descrição encontrada no próprio site do Conselho Nacional de 

Justiça, disponível no endereço eletrônico www.cnj.jus.br: 

 

“O CNA é um sistema de informações, hospedado nos servidores do 
CNJ, que consolida os dados de todas as Varas da Infância e da 
Juventude referentes a crianças e adolescentes em condições de 
serem adotados e a pretendentes habilitados à adoção. Ao centralizar 
e cruzar informações, o sistema permite a aproximação entre crianças 
que aguardam por uma família em abrigos brasileiros e pessoas de 
todos os Estados que tentam uma adoção. O sistema objetiva reduzir 
a burocracia do processo, pois uma pessoa considerada apta à 
adoção em sua comarca (área jurisdicional que abrange um ou mais 
municípios) ficará habilitada a adotar em qualquer outro lugar do 
país”. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017) 

 

O referido sistema trata-se, portanto, de uma ferramenta digital disponível 

para todos os juízes das Varas da Infância e da Juventude de todo o país. Este 

recurso tecnológico tem por escopo auxiliar os magistrados, cruzando as 

informações automaticamente através dos perfis de crianças traçados por aqueles 

que desejam adotar.  

Para a doutrinadora Eunice Ferreira Rodrigues Granato (GRANATO, 2005), o 

Cadastro Nacional de Adoção é uma importante ferramenta na concretização das 

adoções, veja-se: 

 

“A principal finalidade é possibilitar o encontro de pessoas 
interessadas em adotar, com crianças e adolescentes que possam 
ser adotados podendo assim haver a concretização de adoções que 
não ocorreriam se não fosse a oportunidade aberta pelo cadastro 
nacional de adoção”. (GRANATO, 2005, pág. 83) 
 



10 

 

Essa busca é feita em todo o território nacional, em regiões distintas, e depois 

de encontrado os perfis semelhantes entre adotante e adotado, o juiz que conduz os 

processos atinentes à adoção recebe automaticamente através de uma mensagem 

eletrônica um alerta sobre a compatibilidade entre as partes. 

É importante ressaltar, que cada comarca deverá manter o seu cadastro de 

crianças bem como os pretendentes aptos à adoção, e o registro de pessoas 

estrangeiras interessadas em adotar uma criança brasileira, restará a cargo da 

comissão estadual judiciária. 

A principal finalidade do Cadastro Nacional de Adoção, portanto, é dar mais 

celeridade ao processo e possibilitar o encontro de pessoas interessadas em adotar, 

com crianças em condições de serem adotadas. Antes da criação do referido 

cadastro, tais possibilidades poderiam não ocorrer por diversos fatores, restando 

frustradas as tentativas de encontrar um novo lar para as crianças deixadas em 

abrigos à espera da adoção, fazendo com que muitos atingissem a idade adulta sem 

desfrutar da possibilidade de pertencerem a uma nova família. 

Após a destituição do poder familiar, as crianças aguardarão por novas 

famílias que possam recebê-las em instituições de abrigo. A principal característica 

política dessas instituições de abrigo é afastar do olhar público o abandono destes e 

os maus-tratos sofridos na família, ou seja, tudo que atenta contra a dignidade 

humana e a ordem social. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES DE ABRIGO  

 

Em seu aspecto subjetivo, em suas acepções mais comuns, o abrigo nos 

remete ao caráter de asilo, lar, moradia, acolhida e a noção de confinamento, 

recolhimento e isolamento de social.  

O recolhimento em abrigos destinados a crianças vítimas de abandono, no 

entanto se mostra a medida social mais cabível, pois se configura na maneira mais 

eficaz de garantir a criança seus direitos básicos no contexto de desenvolvimento 

humano nesse período que a mesma encontra-se se uma família. 

Sobre essa finalidade conceitua ainda Irma e Irene Rizzini (RIZZINI E 

RIZZINI, 2004), “o abrigo representa uma medida de proteção à criança que 

experimenta situações cotidianas de grave risco à sua integridade física, psicológica 

e sexual”. 
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Diversas doutrinas consideram que o abrigo funciona como uma espécie de 

instrumento de política, ao passo que umas de suas finalidades são prover o 

sustento, moradia, saúde e educação, ou seja, oferecer assistência à criança que se 

encontra sem os meios necessários à sua sobrevivência ou que estejam diante da 

incapacidade de seus genitores em cumprir com as obrigações de guarda e 

sustento, por diversos motivos, seja de maneira definitiva ou provisória. 

Os abrigos reproduzem características próprias muito semelhantes a 

instituições de recolhimento social, como por exemplo, os conventos e os colégios 

internos, garantindo medidas de proteção à infância, mas que ao mesmo tempo 

expõe inúmeras crianças a tantas outras situações de risco, como a ruptura dos 

vínculos familiares e a segregação social. 

A realidade dos abrigos para menores hoje, denota a existência de um 

numeroso grupo de abrigados submetidos a uma equipe dirigente inteiramente 

responsável pela dinâmica institucional, em um espaço que dispõe de diversas 

atividades de cunho formativo, educacional e terapêutico.  

Além da realização dos objetivos oficias para os quais foram criados, os 

abrigos podem promover a segregação, a estratificação social, assim como reduzir a 

identidade do sujeito a um atributo estigmatizante, graves problemas que podem 

variar de acordo com a forma que os dirigentes utilizam para coordenar os abrigos e 

cuidar destes menores que estão sob seus cuidados. 

No que tange á essas preocupações, importante salientar que os abrigos 

podem suprimir a noção de intimidade, reeditando características pessoais de cada 

criança e limitar as escolhas e decisões pessoais, imprimindo nestes os traços 

típicos dessas instituições a que estão subordinados, ou seja, oferecem às crianças 

um padrão de vida que pode ser totalmente nocivo à sua formação e 

desenvolvimento humano. 

A nova Lei de Adoção, diante dessa cruel realidade das instituições de abrigo, 

preocupada com estas questões apontadas, estabeleceu que o tempo de 

permanência das crianças e adolescentes em abrigos, será no máximo por dois 

anos, buscando que estes passem o menor tempo possível nas instituições. 

Para que o processo de adoção seja efetivado, é necessário que uma série 

de procedimentos e requisitos sejam preenchidos por aqueles que pretendem 

adotar, bem como para os menores em condições de serem adotados, que serão 

abordadas no tópico a seguir. 
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1.4. FORMALIDADES DO PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL. 

 

Conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 28 

parágrafo 5º, o processo de adoção se configura através de ato solene, onde o 

adotante e adotado serão submetidos a acompanhamento por equipe 

multiprofissional durante todo o período do processo e posteriormente à sua 

configuração, veja-se: 

 

Art. 28: A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda 
tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança 
ou adolescente, nos termos desta Lei. 
(...) 
§ 5º - A colocação da criança ou adolescente em família substituta 
será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento 
posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça 
da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 
técnicos responsáveis pela execução da política municipal de 
garantia do direito á convivência familiar. 
 

Fica a cargo do Poder Público encaminhar à Justiça da Infância e da 

Juventude e prestar assistência psicológica às gestantes que desejarem entregar 

seus filhos para adoção, também às mães que demonstram o mesmo interesse. 

Estes menores deverão ser incluídos, preferencialmente, em programas de 

acolhimento familiar, conferindo a guarda à família cadastrada que ofereça ambiente 

familiar adequado e que não revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a 

natureza da medida. 

Estas crianças e adolescentes deverão ser encaminhados e acolhidos 

institucionalmente somente na inexistência de família apta a recebê-los sendo, 

portanto, a colocação dos mesmos nestes abrigos uma medida extrema, configurada 

somente depois de restada infrutífera o retorno à família natural ou a outorga da 

guarda à família substituta. 

Sendo estes integrados em famílias substitutas, uma nova avaliação será feita 

a cada seis meses, a fim de verificar se há a possibilidade de reintegração familiar, 

ou se a medida cabível para o caso é o encaminhamento para as filas de adoção. O 

acolhimento familiar será conferido a famílias inscritas no cadastro da comarca 

(preferencialmente), estaduais ou nacional habilitado, que ficará com a guarda 

destes menores até se localizar família ou pessoa interessada na adoção.  
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O interessado na adoção antes de se cadastrar deverá preencher uma série 

de requisitos legais, como por exemplo, a idade mínima de dezoito anos 

independentemente do estado civil, e deverão ser também consultados órgãos 

técnicos e ouvido o Ministério Público. Sendo deferida a inscrição do pretendente em 

adotar, e depois de localizada uma criança em condições de ser adotada, que se 

encaixe em suas pretensões exigidas, esta deverá passar por um período de 

preparação psicossocial e jurídica, bem como o contato com a criança ou 

adolescente, a fim de se estreitar os laços de afeto entre estes.  

A prioridade aos pretendentes habilitados e inscritos no cadastro não é 

absoluta, pois em casos de adoção unilateral, quando um cônjuge ou companheiro 

adota o filho do outro, e quando o pedido de adoção é feito pelo guardião ou tutor, a 

prévia inscrição no cadastro será dispensada, obviamente não excluindo os 

requisitos legais e o melhor interesse do menor para efetivação da adoção. 

Os artigos 197-A a 197-E do Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelecem diretrizes dos procedimentos no que tange a habilitação àqueles que 

desejam adotar, como por exemplo, a obrigatoriedade da participação em 

programas preparatórios oferecidos pela Justiça da Infância e da Juventude dentre 

outros. Após comprovada a participação do pretendente nos programas 

preparatórios, um estudo psicossocial será elaborado por equipe multidisciplinar que 

será juntado ao pedido de habilitação, e a autoridade judiciária decidirá, podendo 

inclusive deferir diligências e audiência de instrução e julgamento.  

O juiz fixará o prazo para o período de adaptação entre a criança e a família 

que deseja recebê-lo. Esse período não tem prazo estipulado e pode variar de um 

caso para outro, onde serão realizados estudos por profissionais especializados 

para verificar se o adotando se adaptou a família e se os adotantes estão aptos para 

a adoção, afastando qualquer possibilidade de decisões precipitadas que 

posteriormente possam gerar danos irreversíveis de ordem psicológica para os 

envolvidos.  

Estes profissionais apresentarão subsídios para que o juiz defira a adoção de 

forma segura, fundamentada em motivos legítimos e constituindo efetivo benefício 

para o adotando, podendo a mesma ser indeferida, caso seja demonstrado 

incapacidade do exercício da paternidade pelos pais adotantes ou não oferecimento 

de um ambiente familiar adequado. 
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Segundo a psicóloga e psicoterapeuta Cíntia Liana (LIANA, 2011) especialista 

em psicologia conjugal e familiar, as sentenças proferidas pelos juízes da Vara da 

Infância e da Juventude acerca dos processos de adoção, serão baseadas em 

laudos apresentados por equipe multidisciplinar, veja-se: 

 

“O psicólogo é de extrema importância, até porque ele vai nortear o 
juiz e os promotores sobre a realidade emocional dos futuros pais, 
suas reais intenções com a adoção e o preparo desses em 
desenvolverem a complicada tarefa de educar. O juiz baseará sua 
sentença em cima dos laudos da equipe multidisciplinar, na qual o 
psicólogo está inserido”. (LIANA, 2011) 
 

Entre os requisitos para aqueles que podem adotar o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, em seu artigo 42, estabelece que somente os maiores de dezoito 

anos de idade podem pleitear a adoção, independentemente de seu estado civil, 

bem como a diferença de no mínimo dezesseis anos entre o adotante e o adotado. 

O referido artigo dispõe ainda que se configurará a guarda compartilhada para os 

casais divorciados em que o período de adaptação teve seu início na constância do 

casamento, e vedou qualquer hipótese do menor ser adotado por seus irmãos. 

A lei de adoção prioriza que a criança seja mantida na família biológica, e só 

após frustradas todas as tentativas da manutenção no seio familiar natural a mesma 

será destinada a adoção, ou seja, o instituto será aplicado somente como medida 

extrema. Ademais, para que a referida medida se aplique, é necessária que seja 

feita primeiramente a destituição do poder familiar e o consentimento da família 

biológica para que a criança possa integrar uma nova família, exceto em casos cujos 

pais sejam desconhecidos. 

Conforme disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu 

artigo 45 parágrafos 1º e 2º se o adotando tiver doze anos ou mais será 

indispensável a oitiva deste, na qual deverá se manifestar perante o juiz, dizendo se 

aceita ou não que aquela determinada família o adote, sendo facultativo tal 

procedimento caso o adotando seja menor de doze anos. 

No que diz respeito à oitiva de crianças no processo de adoção, o artigo 28 da 

Lei nº 12.010/2009 em consonância com o texto trazido pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, dispõe: 
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Art. 28: A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 
tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança 
ou adolescente, nos termos desta Lei. 
(...) 
§ 1o Sempre que possível a criança ou o adolescente será 
previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu 
estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. 

 

Resta evidente, portanto, que a partir do momento que o juiz e o Ministério 

Público ouvem a criança sem esta ter sido assistida por acompanhamento 

psicológico, o advogado e assistente técnico, os princípios da ampla defesa e do 

contraditório são indubitavelmente violados. 

A partir do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança passa 

a ser pessoa de direito, adquirindo a prerrogativa da oitiva, a fim de que esclareça 

fatos, exponha sua vontade, opinião e expressão. Neste sentido, ensina José 

Antonio Daltoé Cezar (CEZAR, 2010), veja-se: 

 

“Pela legislação anterior, apenas parcela da população deveria ser 
alvo da proteção estatal- menores em situação de risco- cumprindo 
ao então Juiz de Menores, na maior parte das vezes, esclarecer 
como isso ocorreria, estabelecendo planos e ações que conforme 
seu entendimento fossem mais adequados, eis que os dispositivos 
legais não elencavam, de forma concreta, como essa ação deveria 
ocorrer. (...) O Estatuto da Criança e do Adolescente, e antes já 
a Constituição Federal de 1988, retirando o critério discricionário da 
autoridade judicial da proteção ao menor, trouxe ao ordenamento 
jurídico a doutrina da proteção integral, elencando ela, a legislação, 
e não mais o Juiz de Menores, como e de que forma os direitos de 
todas crianças e adolescentes devem ser observados, com o que os 
critérios de ação, tanto na esfera pública e privada, passaram a ser 
objetivos e não mais subjetivos”. (CEZAR, 2010, pág. 73) 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente disciplina que qualquer pessoa pode 

ser adotada, desde que observados todos os requisitos e vedações legais, e 

argumenta ainda que a adoção daqueles que atingiram a maioridade se procederá 

através de processo judicial e sentença constitutiva, mediante o consentimento do 

adotando e até mesmo dos genitores, visto que embora este não esteja mais sob o 

poder familiar dos mesmos o legítimo interesse não se extingue, podendo portanto 

os pais biológicos se opor ao pedido. 

O referido instituto produz seus efeitos a partir do transito em julgado da 

sentença constitutiva, ou seja, quando esta se concretiza, de forma certa e 

irrecorrível. É de suma importância ressaltar que constitui direito do adotado ter 

ciência das causas que incidiram no processo de adoção, bem como conhecer suas 
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raízes biológicas conforme, disposto no artigo 48 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

Art. 48: O adotado tem direito a conhecer sua origem biológica, bem 
como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi 
aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) 
anos de idade. 
 

Todo o processo de adoção será mantido em segredo de justiça, visto se 

tratar de matéria que envolve crianças e adolescentes. É, portanto, obrigação da 

família adotiva prestar esclarecimentos sobre sua história, caso este assim desejar, 

mesmo que esta conte com episódios delicados e de muito sofrimento. Todas as 

fases do referido processo, bem como sentença de constituição de nova família 

serão arquivadas, e o registro oficial do adotado será cancelado, e somente este 

poderá ter acesso às suas informações, após autorização judicial.  

Para que se possa melhor compreender em que contexto se aplica esta 

pesquisa, a seguir são apresentados dois trabalhos correlatos para melhor 

entendimento do tema proposto. 
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CAPÍTULO 2.  ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS. 

 

Devido à relevância da proposta apresentada pelo presente trabalho, foram 

analisados os seguintes artigos: “Adoção: Reflexos do Procedimento”, apresentada 

no ano de 2009 para conclusão do curso de direito da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, de autoria de Raquel Valenti Gonçalves e também a 

dissertação apresentada no ano de 2007 ao Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo para obtenção do título de mestra em psicologia, intitulada “Vínculos e 

Rupturas na Adoção: Do Abrigo para a Família Adotiva”, de autoria de Cynthia 

Lopes Peiter Carballido Mendes. 

Estes dois artigos mencionados, discorrem sobre o processo de adoção e 

todas as suas características e reflexos, bem como a morosidade processual como 

causa de óbice para concretização do referido processo e suas consequências 

psicológicas para adotantes e adotandos, em uma linguagem clara e de fácil 

entendimento.                                 

 

2.1. ARTIGO 1: “ADOÇÃO - REFLEXOS DO PROCEDIMENTO”. 

 

Em análise ao referido artigo científico podemos concluir inicialmente, 

conforme destaca a autora que a lei de um país deve estar baseada na sua 

realidade. Isto posto, podemos observar as inúmeras mudanças ocorridas na 

legislação acerca do tema.  

O Código Civil de 1916 enfatizava que a família era um ente fechado, 

voltado para si mesmo, e esse status só era conferido àqueles que de fato 

contraiam matrimônio civilmente, além do mais, o divórcio era proibido, e o 

causador da separação era punido com severas penas, como por exemplo, a 

perda da guarda dos filhos e a perda do direito de uso do nome de casado.  

O casamento, que então decorria da vontade de Deus, reforçava a 

influência religiosa nas questões tocantes ao tema, que tinha como principal 

objetivo a perpetuação da família e o cunho econômico, ou seja, quanto mais 

prole, mais dinheiro se conseguiria, posto que estes seriam destinados aos 
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trabalho, ou seja, o matrimônio era a única forma de se reconhecer uma 

família e tinha um caráter de proteção patrimonialista e não à pessoa. 

As relações mantidas fora do casamento bem como os filhos 

provenientes desta, sofriam grande preconceito e recebiam o nome de 

ilegítimos, consequentemente privando-os de todos e quaisquer direitos 

resguardados privativamente ao casamento e os filhos legítimos. 

Com a promulgação da Constituição Federal e o Código Civil de 2002, 

felizmente essa realidade sofreu alterações, visto que o cenário cultural 

brasileiro havia sofrido grandes transformações e a legislação deveria 

acompanhar essas mudanças. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente do ano de 1990 (Lei nº 

8069/90) destacou a inclusão da família substituta como alternativa, a fim de 

resguardar o direito a convivência familiar e comunitária, que será feita 

somente mediante guarda, tutela ou adoção, levando-se em conta o grau de 

parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, bem como, quando 

possível, a opinião do menor. 

Assim a família ganhou outra conotação, e a sociedade conjugal que 

antes era firmada pelos laços consanguíneos passou a depender única e 

exclusivamente dos laços do amor, na democracia e na ajuda mútua entre 

pessoas unidas pelo afeto. 

O termo “poder familiar” surgiu a partir do novo Código Civil de 2002 em 

substituição ao termo “pátrio poder”. O termo anterior conferia ao homem a 

direção da família, porém com o advento do novo código essa 

responsabilidade está direcionada ao homem e a mulher conjuntamente, 

deixando de priorizar o poder dos pais sobre os filhos, mas sim tratando de 

direitos e deveres entre estes. 

O poder familiar corresponde ao poder exercido por ambos os pais aos 

cuidados, proteção, sustento, defesa, amparo que deverão ser dispensados 

aos filhos ainda em formação, sendo estes filhos naturais ou provenientes de 

filiação legal, entretanto, o ordenamento prevê situações em que podem 

ensejar na suspensão ou extinção do poder familiar. É dever do Estado 
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fiscalizar e suspender, ou até excluir o poder familiar, caso reste demonstrado 

o descumprimento dos deveres inerentes aos pais que coloquem a dignidade 

e a segurança do menor em risco. Tal medida são sanções aplicadas aos 

pais, mas não constitui pena, pois visa preservar o interesse dos filhos e não 

punir aqueles que praticaram o ato que ensejou na decisão. 

Os procedimentos relativos á perda do poder familiar, estão dispostos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e está legitimado para ingressar com 

o pedido de suspensão ou extinção do poder familiar o Ministério Público, um 

dos genitores, qualquer parente ou ainda o conselho tutelar, ou seja, qualquer 

um que tenha legítimo interesse, e enquanto o processo está tramitando, o 

menor é deixado em abrigos ou colocado em família substituta e lá 

permanece por tempo indeterminado, devido à demora do processo. 

No ano de 2009 após tramitar por dois anos no congresso, a nova Lei 

Nacional de Adoção foi sancionada pelo então presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva. Esta por sua vez, tem como principais objetivos dar mais 

celeridade aos processos de adoção buscando diminuir o tempo de 

permanência dos menores em abrigos, priorizar a permanência na família de 

origem e ainda unificar o cadastro de adoção. A lei inovou também trazendo o 

conceito de “família extensa”, que é aquela que vai além da unidade do casal, 

mas abrange os parentes mais próximos com os quais a criança tem vínculo 

de afetividade e afinidade. Dessa forma, pretende manter o menor no seio de 

sua família natural, outorgando o “poder familiar” a cargo de tios, avós, 

primos. Restando infrutífera essa tentativa, o menor será encaminhado então 

para a adoção, prezando sempre pelo bem estar deste. 

A nova lei trouxe diversos dispositivos acerca do tema, como por 

exemplo, estabelecer o tempo de permanência do menor em abrigos no 

máximo por dois anos, a oitiva dos menores quando se fizer possível, a 

tentativa de manter os irmãos unidos em uma única família a fim de que estes 

não percam completamente seus laços familiares, e a unificação do cadastro 

de adoção, visando integrar as listas existentes nas Varas da Infância e da 

Juventude de todo o país, permitindo a centralização e o cruzamento de 
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informações de crianças aptas para adoção e também os candidatos a adotá-

las. 

A nova lei estimula ainda a adoção de crianças e adolescentes 

geralmente preteridos, ou seja, crianças maiores, negros e com deficiências 

físicas ou mentais, e estabelece que as crianças indígenas e oriundas de 

comunidades quilombolas deverão ser adotadas por membros da própria 

comunidade, de forma que não percam suas identidades culturais. 

O tempo de espera em uma fila de adoção é variável, podendo durar 

meses para que se efetive, ou simplesmente se arrastar por longos anos. 

Antes da nova lei de adoção entrar em vigência, o tempo de espera em uma 

fila de adoção era aproximadamente de quatro anos devido à burocracia do 

processo e os motivos de tanta demora estão basicamente ligados a uma 

serie de procedimentos para que enfim a adoção seja concretizada.  

A morosidade processual por sua vez, acaba gerando na família 

interessada em adotar uma desmotivação, fazendo com que estes não se 

comprometam afetivamente como deveriam, fazendo com que diminua a 

vontade de adotar, uma vez que a demora processual pode fazer com que os 

sentimentos e as situações em que o casal vive se alterem. 

De acordo com estudos apresentados sobre as etapas de 

desenvolvimento humano, resta comprovado que a criança necessita do 

contato com a família desde o início, para que possa atingir a fase adulta 

independente, realizado e feliz, porém, por diversas razões a criança acaba 

sendo privada desse convívio causando ao seu desenvolvimento profundas 

cicatrizes que perdurarão por toda a sua vida. 

Quando um casal procura uma criança para adotar, eles têm em sua 

mente o perfil ideal de como eles gostariam que fossem seus filhos, porém, 

quando estes mesmo pais chegam a um abrigo para menores, eles se 

deparam com a realidade e a criança dos seus sonhos simplesmente não 

existe, causando nestes uma grande frustração. 

As crianças que se encontram nos abrigos disponíveis para adoção 

geralmente são do sexo masculino, negras, apresenta algum tipo de 
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deficiência física ou são crianças que não tiveram uma boa base de educação 

nesse primeiro estágio de seu desenvolvimento. 

 Outro fator importante que vale ser ressaltado, é que como os casais 

preferem crianças recém-nascidas, geralmente as que ainda estão 

disponíveis para adoção já estão com a idade um pouco mais avançada, 

fazendo com que esta seja duplamente rejeitada, a primeira vez pelos pais 

biológicos e a segunda vez pelos pais adotantes, restando a estas 

permanecer nos abrigos. 

Os abrigos tem o caráter de proteção à criança em vulnerabilidade 

social protegendo-as contra riscos à sua integridade física, psicológica e 

sexual, dando-lhe conforto, proteção, e um lar temporário, até que sejam 

encaminhados para suas novas famílias, porém, os abrigos podem aumentar 

os riscos de ruptura de vínculos familiares e a segregação social, visto que 

estes não tem uma vivência social por estarem confinados. 

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente confira aos abrigos o 

caráter de provisoriedade, uma transição até as crianças serem 

encaminhadas para novas famílias, muitas delas passam toda a sua infância 

confinados nestes, e quando atingem a maioridade são obrigados a irem 

embora sem nenhuma perspectiva de futuro. 

A nova Lei de Adoção, no entanto regula como tempo máximo de 

permanência nestes abrigos o prazo de dois anos, para que a criança ou o 

adolescente futuramente possa se lembrar do abrigo como um local que a 

acolheu, lhe deu refúgio e que serviu de moradia temporária. 

Pode-se concluir, portanto, há muita burocracia no procedimento da 

adoção, e descaso por parte do Estado, mas também há muito preconceito 

em nossa sociedade. As consequências sofridas por uma criança que espera 

nas longas filas para serem adotadas pode causar danos psicológicos 

irreversíveis, visto que resta comprovado que a família é essencial em sua 

formação e desenvolvimento, e descartar a hipótese de adotar uma criança 

porque ela não atinge o ideal criado pelos pais adotantes é uma crueldade 
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terrível, atitude que pode tirar de uma criança a possibilidade de saber de fato 

o que é pertencer a uma família.  

É deixar passar a chance de saber o que é se doar por amor a alguém 

que lhe retribuirá com este mesmo sentimento que está recebendo. 

 

2.2. ARTIGO 2: “VÍNCULOS E RUPTURAS NA ADOÇÃO: DO ABRIGO PARA A 

FAMÍLIA ADOTIVA”. 

 

A realidade das crianças adotadas é que muitas chegaram aos abrigos 

recém-nascidas, outras com idade mais avançada, portanto, algumas delas tiveram 

o convívio com os pais biológicos por um período de tempo mais extenso, ao passo 

que outras percorreram diversos abrigos ou até mesmo inúmeras famílias na 

esperança que sua família biológica se reestruturasse, a fim de que pudesse recebê-

la em seu seio familiar novamente. 

As instituições de abrigo no Brasil sofreram diversas transformações ao longo 

do tempo, até atingirem a configuração encontrada hoje, com a proposta de um 

lugar transitório que ofereça um lar para as crianças afastadas do convívio familiar. 

Embora este seja um lar temporário, muitas crianças permanecem aí por longos 

anos, tornando-se “inadotáveis”, visto que o índice de adoção no Brasil é maior para 

crianças com até os três anos de idade. 

A adoção é a filiação instituída por lei, também chamada de filiação civil, de 

caráter irrevogável e que confere aos adotados os mesmos direitos e garantias 

inerentes a filiação biológica, ou seja, não há distinção entre os filhos naturais e 

adotivos. 

Para que a criança chegue até as instituições de abrigo para menores, o juiz 

deverá por razões justificadas realizar a destituição do poder familiar dos pais 

biológicos, ensejado por diversos motivos, porém, a entrega dos filhos também pode 

ocorrer de forma espontânea.  

Esse processo de verificação da inaptidão dos pais em exercer a paternidade 

é doloroso e requer tempo, e a criança, enfim, só será destinada à adoção depois de 

esgotadas todas as possibilidades de manutenção desta no seio familiar. 

As crianças em condições de serem adotadas constarão o nome numa lista 

do Cadastro Nacional de Adoção, uma ferramenta tecnológica de auxílio aos juízes 
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das Varas de Infância e da Juventude e que visa sempre o melhor interesse do 

menor. 

Os interessados em adotar deverão manifestar sua vontade e procurar a Vara 

da Infância e da Juventude da comarca onde residem e apresentar um requerimento 

com registro em ordem cronológica, disponibilizado através de cartório e que 

posteriormente será levado a conhecimento de profissionais da área da psicologia e 

serviço social, que realizarão entrevistas com os candidatos. Estes relatórios serão 

encaminhados a Curadoria da Infância e da Juventude, para que apresentem 

parecer antecedente a decisão judicial. 

Depois de cadastrados e habilitados os profissionais procurarão crianças 

compatíveis com o perfil traçado pelos adotantes, e quando esta for encontrada o 

candidato será acionado para enfim ter o primeiro contato com a mesma e realizar 

novas entrevistas com a equipe multidisciplinar. Inicia-se então o período de 

adaptação entre adotante e adotando. 

Dentre as preferências daqueles que desejam adotar ao traçar o perfil da 

criança desejada, está os bebês do sexo feminino com até três anos de idade e que 

ainda possuam algumas características aproximadas à genética dos candidatos 

adotantes. Diversos fatores podem influenciar nestas escolhas, como por exemplo, a 

preferencia em escolher recém-nascidos para a “imitação” de constituição de uma 

família biológica. 

Diversos motivos fazem com que a pessoa busque a adoção, porém dois 

fatores psicológicos são predominantes nesta decisão: o narcisismo e o altruísmo. 

Muitos pais procuram adotar para contornar a impossibilidade de procriação 

biológica, enquanto outros estão motivados pelo amor ao próximo, pela 

solidariedade e a filantropia. 

A colocação de crianças para adoção visa minimizar o número de menores 

disponíveis em abrigos privadas da convivência familiar, bem como, uma alternativa 

para atender o desejo de filiação àqueles que não possuem filhos de forma natural. 

Porém, esta é uma medida que requer bastante cautela e reflexão, visto que pode 

causar decepções e desencontros, entre expectativas do adotante e as 

necessidades da criança. 

Durante todo o processo de adoção e após seu deferimento a intermediação 

de equipe especializada é de extrema importância para adotante e adotando, visto 
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que esta trará apoio psicológico para ambas as partes neste momento de 

significativos acontecimentos.  

Muitos obstáculos podem surgir durante esse processo de adoção, 

principalmente para os menores, visto que estes deverão viver primeiramente o luto 

do abandono e posteriormente a reconstrução de uma nova visão de família. 

Resta comprovado cientificamente que a criança necessita da figura da mãe 

desde os seus primeiros dias de vida, visto que esta será a imagem mais importante 

no seu processo de integração, personalização e realização, que a acompanharão 

por toda a sua vida. 

A descoberta da separação entre o bebê e a sua mãe, trará lacunas para a 

esta criança que perdurarão ao longo de sua vida, portanto, a passagem da desta da 

família biológica para a adotiva poderá permitir um investimento afetivo nas relações 

familiares, evitando que esta seja inserida forçosamente em um seio familiar de 

forma possivelmente traumática. 

Essa inserção, só poderá ser feita com a ajuda de acompanhamento 

específico, que permeie pelas frustrações do abandonado e suas sequelas até que 

este encontre novamente a vontade de ser adotado. Diversos métodos podem ser 

utilizados durante esse processo de preparação, porém é importante ressaltar que 

todos os meios de intervenções metodológicas deverão privilegiar a reflexão e o 

planejamento para que as decisões não sejam tomadas de forma precipitada. 

A pessoa que pretende adotar ou o casal deverá participar simultaneamente 

desse preparo, a fim de que suas expectativas e idealizações sobre a criança não se 

frustrem ao se encarar a realidade. 

A partir do entendimento que o acompanhamento psicanalítico de crianças 

em condições de serem adotadas, e até mesmo sua inserção em uma nova família 

requer um trabalho reconstrutivo.  É necessário condições ambientais favoráveis, ou 

suficientemente boas para a construção psíquica da criança, visando preencher 

estes espaços vagos criados a partir do rompimento da convivência com a figura dos 

pais. 

Estas lacunas desencadeiam nestes menores variados sentimentos, como 

por exemplo, a ansiedade, onde a psicoterapia terá a importante função de reeditar 

vínculos de filiação entre a criança e seus genitores. Porém, a transferência mal 

elaborada e precipitada podem suscitar os temores da repetição de experiências 

traumatizantes outrora vivenciadas. 
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Os acompanhamentos psicoterapêuticos têm como objetivo que a criança 

descarregue nestes profissionais toda a carga negativa de sentimentos trazidas 

devido à sua mágoa ante a rejeição sofrida anteriormente, preservando os pais 

nesta primeira ligação de afeto, evitando prejudicar o processo de vinculação entre 

estes. 

Este apoio proporcionado não visa esgotar ou solucionar os traumas 

vivenciados anteriormente, mais sim sugerir intervenções mais ideais, visto que este 

tratamento requer tempo e disponibilidade dos profissionais, para que estes sejam 

solucionados paulatinamente. 

Foram realizados diversos processos durante a realização deste trabalho, a 

fim de enriquecer a pesquisa, onde foram feitas abordagens de casos práticos de 

crianças que estavam sendo preparadas para a adoção, tentando sempre alcançar 

conclusões a partir daquilo que era ouvido e não criado concepções dirigidas para 

algo específico. 

O objeto de estudo, foi uma criança de três anos do sexo feminino deixada na 

maternidade pela mãe após o parto. A criança foi encaminhada para um abrigo e 

houve duas tentativas de adoção que restaram fracassadas, a primeira devido a 

menina ter traços da raça negra e o segundo porque a mesma não conseguiu se 

adaptar a nova família que havia sido inserida, devido este procedimento não contar 

com planejamento prévio, visto que a família havia surgido repentinamente. 

Após o fracasso das tentativas, a criança foi encaminhada a tratamento 

psicológico e acompanhamento por “padrinhos” que tentaram de todas as formas 

fazer com que esta se sentisse acolhida como um membro da família, porém, a 

mesma relutava em aceitar a convivência oferecida, trazendo em seu 

comportamento traços de rebeldia e agitação. 

Após várias sessões, conforme descrito pela profissional, pode-se observar 

que a mesma encarava a ideia de ser adotada mais com uma outra hipótese de 

abandono do que acolhimento, demonstrado através da angústia apresentada pela 

mesma ao se abordar o tema durante as sessões. 

O trabalho foi árduo, demorado e desenvolvido de forma pacífica, até que a 

criança começasse a demonstrar sinais de confiança com a profissional, e o 

comportamento rude foi aos poucos sendo desconstruído cedendo espaço a uma 

criança dócil, meiga e de fala quase inaudível, porém, os sentimentos de medo e 

curiosidade mesclavam-se a todo instante. 
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Era perceptível que tal contato que estava se estabelecendo era desejado e 

ao mesmo tempo temido pela criança, pois a mesma oscilava entre avanços e 

recuos defensivos. Parecia buscar um vínculo calcado na independência, contudo o 

medo da desilusão era aparente. 

A terapia desenvolvida nesse período buscava estabelecer na criança 

vínculos com o mundo externo, que ora lhe parecia assustador, porém, este foi 

estabelecido e iniciava-se então a reconstrução de uma nova história. 

Após seis meses de trabalho, os profissionais responsáveis pelo atendimento 

da mesma começaram a cogitar a hipótese da abertura de um novo processo de 

adoção, pois foi notória a relação de confiança estabelecida, todavia, ainda se 

tratava de um campo delicado para as emoções desta criança. Aos poucos o tema 

adoção foi introduzido nos atendimentos da mesma, e esta já demonstrava interesse 

em saber de suas origens, de onde havia vindo e para onde iria após a adoção.  

As sessões de análise também participada pela menina precisaram ser 

interrompidas, a fim de que esta não criasse dependência do atendimento 

profissional ante o vínculo que havia se estabelecido. Essa ruptura também se 

mostrou bastante dolorosa para a criança, que demonstrou sua angústia em 

diversos episódios chorosos, porém a atendimento com os demais profissionais 

necessitava ter continuidade.  

O trabalho terapêutico era desenvolvido de forma incansável e a mesma já 

demonstrava maior segurança ao se tratar do assunto de pertencer a uma nova 

família. 

A espera por uma família interessada em adotar parecia não ter mais fim, até 

que então surge um determinado casal. A criança se mostrou bastante receptiva e 

interessada em sua inserção familiar e curiosamente, após nove meses, o trabalho 

dos terapeutas se encerrava. 

Contudo, a adoção não se efetivou, e a criança precisou ser encaminhada 

para uma adoção internacional, pois agora já estava com quatro anos de idade, e a 

possibilidade de que a mesma fosse adotada no Brasil se tornava cada vez mais 

difícil, e o quadro psicológico da mesma mais uma vez demonstrava abalos. 

Aos vinte meses de atendimento, surge uma adoção internacional e no início 

a criança mostrava-se relutante em aceitar a nova família, porém, após certo tempo 

de convivência a mesma mostra-se orgulhosa e feliz. 
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Conclui-se, portanto, que a ruptura e o início de uma nova vida, atingem de 

forma desastrosa os pais que precisam saber lidar com as situações ligadas ao 

emocional da criança, ao passo que esta que esta trará consigo diversos 

sentimentos ligados ao rompimento de vínculo com a família biológica, tais como 

frustração, ansiedade, medo e resistência. Foi evidenciado que o apoio profissional 

neste momento de estabelecimento de novos vínculos familiares, se mostra de suma 

importância para ambas às partes e que o trabalho demanda tempo, devendo ser 

realizado aos poucos, até que os sentimentos da criança sejam reeditados. 
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CAPÍTULO 3. O RIGOR DO PROCESSO DE ADOÇÃO E SUAS 
IMPLICAÇÕES PARA O ADOTANTE E O ADOTADO. 
 

Dispõe o artigo 5º inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 que a todos 

são assegurados a razoável duração do processo bem como a celeridade de sua 

tramitação. Porém, se encontra no sistema judiciário brasileiro, diversos fatores que 

podem influenciar no tempo de espera em determinadas demandas, afetando os 

direitos fundamentais do cidadão. 

Dentre esses fatores podemos destacar alguns, tais como: crescimento das 

demandas e aumento da população, falta de recursos materiais e tecnológicos e 

também o despreparo dos profissionais da área do direito.  

Outra questão que merece destaque é a cultura do contencioso existente no 

judiciário brasileiro, onde os processos e as sentenças são traumáticos favorecendo 

uma das partes em detrimento da outra, sempre existindo litigiosidade, ao passo que 

a conciliação e a mediação, além de contar com um procedimento mais célere, 

buscando resolver os problemas de forma negociada, contudo ainda é pouco 

difundida pelo país. 

Em se tratando do processo de adoção, conforme já evidenciado 

anteriormente, este se configura através de uma série de procedimentos que devem 

ser rigorosamente seguidos, até que alcance a sua concretização. Porém, a doutrina 

é divergente quanto a este entendimento, ao dispor que por se tratar de uma relação 

consensual e voluntária, é dispensável o cumprimento de todos os requisitos 

estabelecidos pela legislação pertinente, visando garantir a celeridade processual.  

Estes procedimentos burocráticos envolvidos no processo de adoção fazem 

com que o tempo de espera para pretendentes em adotar, e os menores em 

condições de serem adotados seja diferente em cada caso, podendo durar meses 

ou até mesmo uma média aproximadamente de quatro anos no máximo.  

Na área da psicologia, diversas pesquisas apontam que esta demora 

ocasionada pelo rigorismo processual, pode acarretar diversas reações e 

transtornos psicológicos, muitas vezes irreversíveis, tanto para a criança, bem como, 

aos pais que esperam nas filas de adoção. O rigor processual pode também 

representar um “divisor de águas”, visto que este tempo de espera pode motivar 

diversas mudanças na decisão daqueles que pretendem adotar. 
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Em um estudo voltado basicamente para o aspecto psicológico, no próximo 

capítulo serão abordadas quais as possíveis consequências, e principalmente os 

benefícios acarretados pelo rigor dos procedimentos envolvidos no processo de 

adoção. Neste período de adaptação muitos fatores influenciam nos sentimentos e 

nas situações vivenciadas pela pessoa ou pelos pais, e principalmente pelos 

menores, fazendo com que esta tomada de decisão, por vezes tome rumos 

diferentes do esperado. 

 

3.1. A IMPORTÂNCIA DO RIGORISMO PROCESSUAL PARA O ADOTANTE. 

Esperar por um filho tão desejado, e controlar a ansiedade envolvida em todo 

o procedimento talvez sejam a parte mais difícil no processo de adoção, porém, é 

preciso cumprir uma série de etapas burocráticas determinadas em lei.  

Este processo abrange diversos procedimentos até que este se concretize, 

iniciando-se com a declaração de vontade em adotar e a habilitação do pretende nas 

Varas da Infância e da Juventude. O referido instituto tem como objetivo procurar 

responsáveis aptos a amparar a criança, garantindo-lhe direitos e dignidade e não o 

contrário, portanto, uma pessoa que não esteja em plena condição de assumir a 

paternidade não terá sua habilitação deferida pela justiça. 

Para se habilitar, o pretendente deverá apresentar cópias dos documentos 

pessoais, tais como: certidão de nascimento, casamento ou declaração de união 

estável, RG e CPF, comprovantes de renda e de residência, atestado de sanidade 

mental e física, certidão de antecedentes criminais e certidão negativa de 

distribuição civil, ressaltando que para este processo não haverá a necessidade de 

se constituir um advogado. 

Cadastrado e habilitado, este será acionado pela justiça assim que uma 

criança que atenda ao perfil compatível com aquele desejado for encontrada, e é 

nesse período de espera que a ansiedade se torna o sentimento mais algoz. 

O período compreendido entre o momento que se decide adotar uma criança 

até o dia que a pretensão é deferida, pode acarretar ansiedade e frustrações para 

ambas as partes, podendo inclusive ocasionar nos pais a perda da vontade em 

prosseguir com o processo de adoção.  
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Segundo posicionamento da psicanalista e pediatra francesa, Dra. Françoise 

Dolto (DOLTO, 1978) é inadmissível a demora pelo judiciário em conceder o pedido 

de adoção aos requerentes, veja-se: 

 

(...) “deploro a lei da adoção, que impõe um certo tempo – às vezes 
meses – antes de se dar uma criança em adoção aos pais. Deploro 
também a manipulação de seu desejo de criança, que se produz em 
demasiado tempo no decorrer das entrevistas com os pais que 
desejam adotar. Conheço pais adotivos que, tendo realizado uma 
série de entrevistas psicológicas, chegaram a um estado de 
indiferença em relação a uma adoção que haviam desejado tanto. No 
meu entender não é esse o momento, escolhido pela instituição, para 
fazê-los adotar uma criança pequena, de que não tem mais vontade, 
seja porque esperaram por demasiado tempo, seja porque mediram 
em demasia a responsabilidade que assumem”. (DOLTO, 1978, pág. 
240). 
 

Uma gestação humana dura aproximadamente um período de duzentos e 

oitenta dias, ou nove meses, e durante esse tempo o corpo feminino passa por 

diversas transformações, a fim de que possa garantir ao bebê saúde para sua 

formação completa. Neste momento, a “demora” é importante aliada para que a 

ansiedade da espera transforme os pais em pessoas mais maduras, conscientes, 

responsáveis e comprometidas, portanto, esta traz consigo enormes benefícios para 

ambas às partes, principalmente para a criança. 

Neste sentido, o período de espera necessário para esse “parto jurídico”, ou 

seja, a adoção é de extrema importância para o adotante tomar ciência desse novo 

momento que vai vivenciar e da responsabilidade que pretende assumir, pois no 

decorrer do processo, diversos sentimentos e situações podem mudar, visto que 

aqui o tempo perde a conotação de demora e ganha o sentido de segurança. 

Os pais devem se preparar de todas as formas para que possam receber este 

novo membro em sua família, buscando apoio profissional para juntos avaliarem se 

realmente pretendem adotar, e se essa adoção será feita respeitando o melhor 

interesse do menor, visto que estamos tratando de uma decisão para a vida toda, e 

que embora pareça simples, exige muita reflexão. 

Apesar de a adoção ser de caráter irrevogável, durante o período de 

adaptação, pode ocorrer a devolução ou restituição da criança devido ao candidato 

se sentir despreparado. A partir do momento que este se depara com dificuldades 

na nova relação que está estabelecendo com a criança, seja por questões inerentes 

a carga genética trazida pela mesma ou até mesmo por questões ligadas ao 
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emocional dos pais, a decisão de devolver a criança à justiça parece ser a única 

saída possível, desencadeando nestes pais uma dificuldade de lidar com esse 

sentimento de frustração. 

E é nesse momento de descobertas para ambos que pode surgir a rejeição, 

fazendo com que os pais imputem a culpa das dificuldades enfrentadas por eles às 

crianças, conforme posicionamento da doutrinadora Maria Isabel de Matos Rocha 

(ROCHA, 2000), veja-se: 

 

“É justamente quando a criança mostra sua individualidade que vem 
à tona a rejeição pelo “diferente”, pelo “outro”. O que no filho biológico 
é visto e aceito como afirmação de uma personalidade própria, no 
“filho emprestado” ou “de criação” passa a ser visto como mostra de 
más tendências ou traços psicológicos ruins oriundos da família 
biológica”. (ROCHA, 2000) 
 

Muitos obstáculos são enfrentados pelos requerentes no processo de adoção, 

e outro fator que influencia muito na desistência ou desmotivação destes, é o perfil 

da criança desejado e a criança real. O grande problema está configurado 

justamente nesse “filho ideal” criado pelos pretendentes, que geralmente optam por 

crianças brancas, do sexo feminino, que tenha no máximo três anos de idade, 

saudável e que ainda possuam alguma característica genética próxima às suas, 

como por exemplo, cor dos olhos e cor dos cabelos, conforme demonstram os dados 

do Conselho Nacional de Justiça, e que serão apresentados nos capítulos seguintes. 

Diante dessa realidade, leciona o doutrinador Valdemar da Luz (LUZ, 2009), 

veja-se: 

 

“Conforme dados estatísticos, embora pareça, paradoxal, o número 
de adotantes supera o de adotandos. A justificativa é a de que nem 
sempre as características dos adotandos coincidem com a 
preferência dos adotantes: criança de pele clara, com no máximo três 
anos de idade e que seja filho único. Esse é o perfil desejado pela 
maioria dos casais brasileiros que pretendem adotar. Ocorre que a 
maior parte dessas crianças é formada de grupos de irmãos, que não 
podem ser separados, com idade superior a três anos e portadores 
de algum tipo de necessidade especial”. (LUZ, 2009, pág.238) 

 

Esta talvez seja a primeira frustração vivenciada por aquele que anseia 

adotar, quando precisa encarar a realidade das crianças que se encontram nos 

abrigos disponíveis para adoção. Preconiza João Seabra Diniz (DINIZ, 2001) que a 
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idealização da constituição de família ideal através do instituto da adoção é uma das 

dificuldades encontradas para que esta obtenha sucesso: 

                                                

“Essa idealização, no entanto, pode ser muito perigosa, 
principalmente no caso de uma adoção. As relações familiares 
formadas com a adoção são um compromisso para o resto da vida e 
a adoção não deve ser encarada de forma fantasiosa. Sendo assim, o 
excesso de idealização, que muitas vezes leva a pessoa ter 
dificuldades em aceitar a realidade, e peso da história da criança, que 
frequentemente gera mitos e preconceitos, podem ser considerados 
como duas das dificuldades para que a adoção tenha sucesso”. 
(DINIZ, 2001. pág. 67) 
 

Uma das maiores preocupações dos profissionais, na atualidade, é analisar 

os principais motivos mascarados por trás dessa inflexibilidade no perfil da criança 

traçado pelos pretendentes. Muitas vezes por trás dessas expectativas criadas pelos 

pais está o desejo de satisfazer seus próprios interesses, ou seja, a família necessita 

mais de um filho, do que o filho necessita da família, fazendo com que a adoção 

perca uma de suas principais características, ou seja, o melhor interesse do menor. 

Caso o adotante já esteja habilitado a receber uma criança e o processo já 

esteja tramitando, contudo durante as visitas técnicas o nome do pretendente não foi 

aprovado, este terá direito em saber os reais motivos que levaram os profissionais a 

tomarem essa decisão. Importante ressaltar, que um estilo de vida incompatível com 

a educação e desenvolvimento de uma criança, bem como razões equivocadas em 

buscar uma adoção, poderá inviabilizar a concretização do processo, portanto, os 

adotantes deverão se adequar e iniciar os procedimentos novamente.  

O período de espera, conforme demonstrado, pode ser uma etapa 

determinante, e é de suma importância para que os pais possam ter o suporte de 

profissionais que os ajude a enfrentar questões que costumam surgir no decorrer do 

processo, como por exemplo, os medos, angústias e frustrações, identificando qual 

é o real interesse na adoção pretendida.  

Conforme, ensina a psicóloga Cíntia Liana (LIANA, 2011), a decisão em 

adotar pode ser motivada por diversos fatores, sendo de responsabilidade do 

profissional da psicologia descobrir conjuntamente com os pretendentes, através de 

entrevistas periódicas o real motivo da pretensão em adotar, veja-se: 

 

“O psicólogo, perito da vara da infância, deve emitir em cada 
processo um parecer favorável ou desfavorável sobre a habilitação ou 
processo de adoção daquela pessoa ou casal e para isso se respalda 



33 

 

em teorias científicas psicológicas. Por exemplo, o processo de 
habilitação é feito em forma de entrevista psicológica, onde o 
profissional saberá o número necessário que pode variar entre uma 
ou mais entrevistas, onde são verificados estrutura familiar dos 
requerentes, comportamento, pensamentos, crenças, inseguranças, 
medos, preconceitos, se as expectativas condizem com a realidade, 
perfil da criança desejada, os motivos deste perfil, o que pensam da 
paternidade, maternidade e educação e a motivação verdadeira 
(inconsciente) que leva o requerente a pleitear a adoção, que deve 
ser baseada em cima de um desejo legítimo de ter um filho, não por 
outro motivo, por companhia, caridade ou filho “salvação”. (LIANA, 
2011) 

 

Neste sentido, é necessário que os requerentes tomem consciência e ajam de 

forma responsável diante do ato de adotar, por se tratar de uma decisão sem volta, 

pois, quem realmente deseja se entregar a essa relação de afeto encontrará motivos 

suficientes para vivenciar a espera de forma positiva, e conseguirá de forma 

saudável transpor todas as barreiras existentes ao longo do caminho. 

Essas consequências relativas ao processo de adoção atingirão não somente 

os pais, mas também aquelas crianças e adolescentes à espera de um lar, portanto, 

o rigorismo do processo e seus efeitos serão abordados a seguir sob a perspectiva 

do adotando. 

 
 

3.2. O RIGOR DO PROCESSO E O SUJEITO DE DIREITO DESEJANTE. 
 

A criança representa o elo mais frágil em um processo de adoção, suas 

emoções, bem como sua personalidade e outros aspectos psicológicos ainda estão 

em desenvolvimento, e a família se torna o aliado mais importante nesse processo 

de formação, o alicerce para que este se torne um adulto independente, capaz de 

encarar as frustrações da vida adulta com maior facilidade. 

A partir do nascimento até a adolescência, a criança passará por tarefas 

específicas que dizem respeito a sua experiência em um seio familiar, que serão 

base para sua vida adulta. A privação dessa convivência pode gerar profundas 

lacunas em sua personalidade, através de falhas em seu desenvolvimento e a 

constante sensação de ansiedade, conforme destaca Maria Lucrécia Sherer 

Zavaschi (ZAVASCHI, 2004), veja-se: 

 

“As primeiras percepções do bebê devem ser prazerosas, à medida 
que suas necessidades são percebidas, e satisfeitas. Nesta idade 
(primeiros meses), a criança não tem condições de suportar muitas 
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ou prolongadas privações. A criança saudável, portadora de 
privilegiada carga genética, de ambiente suficientemente bom e que 
recebe os cuidados e o leite materno terá a sensação prazerosa de 
bem estar e verá o mundo inicialmente com o olhar do prazer, da 
segurança e da confiança. (...) A ameaça de uma perda real causa 
ansiedade, tristeza e, enquanto ambas as sensações despertam 
raiva. Finalmente a manutenção de um vínculo, sem ameaças, é 
vivida como fonte de segurança e seu prolongamento como uma 
fonte de alegria”. (ZAVASCHI, 2004, pág. 63 – 64). 

 

Especialistas em educação e psicologia defendem que os pais são os 

referenciais responsáveis em estimular a cidadania, comunicação, aprendizagem e 

socialização, conforme leciona a psicóloga Juliana Duarte (DUARTE, 2015), 

especialista em psicologia infantil, veja-se: 

 

“A família é o primeiro espaço de convivência do ser humano. 
Referência fundamental para qualquer criança, é na família que, 
independente de sua configuração, se aprende e incorpora valores 
éticos, e onde são vivenciadas experiências afetivas, representações, 
juízos e expectativas. A família é importante na medida em que 
possibilita a cada membro constituir-se como sujeito autônomo. É o 
lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção 
integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo 
familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família que 
propicia os aportes afetivos e sobretudo materiais necessários ao 
desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela 
desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, é em 
seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários. É 
também em seu interior que se constroem as marcas entre as 
gerações e são observados valores culturais. As crianças adquirem 
muitos dos padrões de comportamento de seus pais, como atitudes e 
valores, através dos processos de imitação e identificação. Esse 
processo ocorre sem que os pais ensinem, ou tentem influenciar a 
criança, e ainda sem que a criança tenha a intenção de aprender. É o 
que chamamos popularmente de exemplo”. (DUARTE, 2015) 

 

Nos processos de adoção, o período de adaptação é compreendido como o 

momento que os pais têm para assumir seus novos papéis parentais, bem como 

possibilitar que a criança se adapte a nova família, conforme disciplina Eunice 

Ferreira Granato (GRANATO, 2005) ao dispor que: 

 

“O período experimental em que o adotando convive com os 
adotantes, para se avaliar a adaptação daquele à família substituta, 
bem como a compatibilidade desta com a adoção. É de grande 
importância, porque constitui um período de adaptação do adotando e 
dos adotantes à nova forma de vida, afasta adoções precipitadas que 
geram situações de sofrimento para todos os envolvidos”. 
(GRANATO, 2005, pág. 175). 
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 Neste momento caberá aos profissionais detectar as dificuldades e dúvidas 

que surgirem, e como a expectativa anterior se ajusta a realidade agora vivenciada. 

É de responsabilidade deste profissional, verificar de que maneira os pais farão a 

inserção deste novo membro no seio familiar, e também se há algum fator de risco 

que possa tornar a pretensão inadequada, antes que o processo seja deferido 

legalmente. 

Conforme nos ensina as professoras Lidia Levy e Maria Inês Bittencourt 

(LEVY e BITTENCOURT, 2013), o psicólogo se torna grande aliado em processos 

de adoção para que as possibilidades de fracasso sejam minimizadas, veja-se : 

 

“Por tudo isso, torna-se evidente a importância do trabalho do 
Psicólogo em processos de adoção. Chamamos a atenção para o 
fato de que cada caso demanda um tempo e um manejo específicos, 
nem sempre atualmente possíveis no trabalho institucional. É 
necessário se pensar em estratégias apropriadas, de modo que 
possam ser minimizadas as probabilidades de fracasso”. 
(ALVARENGA E BITTENCOURT, 2013) 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza em seu artigo 28 parágrafo 

1º que sempre que possível o menor deverá ser ouvido. A oitiva constitui uma 

importante ferramenta a fim de saber seus reais desejos em ser inserido naquela 

nova família, visto que todos são adotáveis, porém nem todos estão preparados 

para integrar uma nova família em determinado momento. 

Antes de ingressar nas filas de adoção as crianças já sofreram com o 

abandono, muitas vezes praticados pelos pais biológicos de forma voluntária, 

portanto, já trazem consigo uma carga emocional negativa, e que 

consequentemente influenciará na resistência em aceitar a nova família, bem como 

o receio de novamente ser abandonada. Neste sentido ensina a professora Maria 

Oliveira (OLIVEIRA, 2004), veja-se: 

 

“A psicologia já demonstrou que o abandono, a rejeição e os maus 
tratos causam depressão e que esta, dependendo do grau de 
intensidade que acomete o indivíduo, pode levar a trágicas 
consequências (...). As alterações no funcionamento cerebral 
decorrentes da ação punitiva do meio social – lembremos que o 
principal meio social da criança é a família – estão na raiz de muitos 
tipos de condutas inadaptadas, como a conduta violenta, e de 
patologias, como a depressão, a mania, o pânico, as fobias, as 
psicopatias, entre outras”. (OLIVEIRA, 2004, pág. 286 – 287). 
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A falta de preparação dos pais, portanto, mais uma vez influenciará na vida da 

criança nesta situação, ao passo que pais despreparados emocionalmente, verão na 

restituição da criança a única hipótese ante suas frustrações, culminando em uma 

segunda rejeição, agora pelos pais adotivos, fator este que contribuirá de forma 

negativa para o emocional da criança e o seu desenvolvimento. Conforme aponta o 

estudo de Maria Isabel Rocha, “a devolução funciona como uma bomba para a 

autoestima da criança sendo melhor que ela nunca seja adotada a ser adotada e 

devolvida” (ROCHA, 2000). 

O perfil da criança pretendido pelos pais, ou seja, a expectativa versada com 

a realidade, mais uma vez se apresenta como grave fator de risco para a formação 

desta criança, conforme leciona Lidia Levy (LEVY, 2009), veja-se: 

 

 “A imagem da criança ideal (aquela que o casal imagina para si 
antes de adotar uma de fato) deve ser desvinculada da criança real, 
pois se isso não ocorrer, os pais adotivos não poderão suportar os 
conflitos que esta criança irá trazer que seriam considerados normais 
se estes fossem vistos como filhos de fato, pois se a criança for 
integrada como filho, qualquer crise não será diferente daquelas 
vividas em famílias com filhos biológicos. As devoluções apontam 
para um fracasso que atinge a todos os envolvidos no processo, 
principalmente às crianças que, na maior parte das vezes acabam 
sendo responsabilizadas pela decisão tomada pelos adultos (LEVY, 
2009). 
 

A criança que não se encaixa nesse “padrão” de filho ideal postulado pelos 

pais dificilmente terão a possibilidade de ingressar uma nova família, e 

consequentemente muitos desses adolescentes atingirão a idade máxima de 

permanência nos abrigos, sendo forçados a se inserir num mundo em que poucas 

possibilidades lhes serão oferecidas, sem qualquer apoio do governo e 

principalmente de uma família, nesse sentido ensina Dani Laura Peruzzolo, veja-se: 

 

“Mas não havendo a possibilidade de aramar vínculos familiares, as 
crianças vão crescendo dentro da instituição até alcançar a idade de 
dezoito anos. Neste período, já adolescentes, são desligados da 
Instituição mesmo não estando preparados para iniciar um novo 
momento de suas vidas sozinhos, isto é, sem a tutela, o carinho, a 
muitas vezes, sem nenhuma referencia externa ao abrigo que possa 
acolhê-lo nos momentos futuros”.(PERUZZOLO, 2004, pág. 286 – 
287) 

 

Outro grande problema apontado quanto a estes jovens que não foram 

adotados e tiveram que deixar os abrigos, é que a maioria deles encontra refúgio na 
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vida criminosa na intenção de voltar para alguma instituição que lhe dê este 

“amparo” já que se sente impotente e despreparado para encarar a vida sozinho, 

conforme cita Elizabeth Piemonte Constantino (CONSTANTINO, 2000), veja-se: 

 

“Ao sentir-se excluído da instituição, que não o quer mais por ele já 
ter completado dezoito anos, e pela sociedade que, ao vê-lo como 
marginal não o aceita, ele fica sem alternativas, restando-lhe a 
delinquência e a marginalidade”. (CONSTANTINO, 200, pág. 29). 
 

Porém, esta desinstitucionalização preconiza, portanto não só a saída do 

abrigo, mas também o início do desenvolvimento da autonomia do indivíduo, visto 

que muitos viveram nestes abrigos por muitos anos dificultando a reintegração social 

deste. 

Existem algumas medidas garantidas pelo Estado para amparar estes jovens 

nesta nova fase de sua vida, como por exemplo, programas de incentivo ao primeiro 

emprego e as “repúblicas”, que consiste em uma espécie de moradia destinada a 

estes jovens em processo de transição, agora fora dos abrigos. A princípio as 

despesas com a moradia destes jovens é financiada pelo órgão de fomento 

responsável, e ao longo do tempo, os custos passa a ser de responsabilidade do 

próprio jovem, depois de avaliada suas condições de manter-se sozinho. 

As repúblicas se apresentam como uma opção efetiva de acolhimento para 

estes jovens, de modo que garanta o mínimo de dignidade e apoio profissional para 

o enfrentamento da nova vida fora das instituições de abrigo, visto que as outras 

opções seriam viver nas ruas ou dormir em albergues, porém, o grande problema 

está na difusão deste tipo de serviço, disponível em pouquíssimos estados do país. 

O cenário das instituições de abrigo do país, no que tange a realidade do 

perfil das crianças em condições de serem adotadas será tratado no próximo 

capítulo, com base em dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, que 

após análise, resta evidenciado que a pretensão está muito distante da realidade. 

 

3.3.  ENTRE A PRETENSÃO E A REALIDADE 

 

Conforme Relatório de Dados Estatísticos apresentado pelo referido site, 

existem 41.201 pretendentes à adoção, porém 18,4% do total destes pretendentes 

cadastrados só aceitam adotar crianças da raça branca, ao passo que 92,26% 

preferem que a criança pertença a raça branca, sendo as demais raças segunda 
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opção. O total de 11.432 pretendentes optou por crianças do sexo feminino, o que 

representa um percentual de 27, 75% do total de cadastrados, e somente 3.572 

pretendentes optaram por crianças do sexo masculino, representando 

respectivamente um percentual de 8,67% do total de, conforme tabela apresentada 

abaixo: 

 

TABELA 1 - RELATÓRIO DE PRETENDENTES QUE DESEJAM ADOTAR PELA RAÇA E SEXO 

TÍTULO TOTAL PORCENTAGEM 

1. Total de pretendentes cadastrados: 41.204 100,00% 

2. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça branca: 7.584 18,41% 

3. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça negra: 367 0,89% 

4. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça amarela: 37 0.09% 

5. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça parda: 1.779 4,32% 

6. Total de pretendentes que somente aceitam crianças da raça indígena: 24 0,06% 

7. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça branca: 38.014 92,26% 

8. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça negra: 21.283 51,65% 

9. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça amarela: 22.215 53,91% 

10. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça parda: 32.680 79,31% 

11. Total de pretendentes que aceitam crianças da raça indígena: 20.683 50,20% 

12. Total de pretendentes que aceitam todas as raças: 19.080 46,31% 

13. Total de pretendentes que desejam adotar crianças pelo sexo.     
13.1 Total de pretendentes que desejam adotar somente crianças do sexo 
masculino: 3.572 8,67% 
13.2 Total de pretendentes que desejam adotar somente crianças do sexo 
feminino: 11.433 27,75% 

13.3 Total de pretendentes que são indiferentes em relação ao sexo da criança: 26.199 63,58% 
Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2017. 

 

Nota-se, portanto, que existe um preconceito quanto a raça e o sexo da 

criança por parte daqueles brasileiros que pretendem adotar. Essa discriminação 

está intimamente ligada à carga genética da criança, pois os pais temem que ao 

chegar à adolescência, estes desenvolvam, por exemplo, uma tendência ao 

alcoolismo ou que deem preferência por seus pais biológicos, portanto, estes pais 

cultivam a sensação de que se a criança for do sexo feminino, estes teriam maior 

poder de controle sobre ela e suas emoções. 

Outro grande obstáculo encontrado é o que dispõe a Lei de adoção no 

tocante a possibilidade de que irmãos sejam adotados por uma mesma família, afim 

de que não seja extinto completamente o vínculo familiar dessas crianças. O total de 

15.151 pretendentes cadastrados, ou seja, um percentual de 34,34% aceita adotar 

irmãos: 
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TABELA 2 - TOTAL DE PRETENDENTES QUE DESEJAM ADOTAR COM OU SEM IRMÃOS 

 RELATÓRIO DE PRETENDENTES CADASTRADOS (NACIONAL)  

TÍTULO TOTAL PORCENTAGEM 

1. Total de pretendentes que não aceitam adtar irmãos: 27.053 65,66% 

2. Total de pretendentes que aceitam adotar irmãos: 14.151 34,34% 

3. Total de pretendentes que desejam adotar gêmeos.     

4. Total de pretendentes que não aceitam adotar gêmeos: 27.916 67,75% 

5. Total de pretendentes que aceitam adotar gêmeos: 13.288 32,25% 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2017. 

 

Inúmeros fatores poderão influenciar nessa opção, como por exemplo, a 

dificuldade de se manter unido um grande número de irmãos pertencentes a uma 

mesma família, como por exemplo, recursos financeiros. Hoje a legislação se mostra 

mais flexível quanto a este critério, não sendo uma obrigação de caráter absoluto, ou 

seja, os irmãos podem ser adotados por famílias diferentes desde que estes não 

percam completamente o vínculo familiar existente entre eles. 

A idade das crianças cadastradas para adoção se torna outro óbice. O 

percentual de 50,68% preferem crianças com até os três anos de idade, totalizando 

cerca de 8.053 pretendentes cadastrados. Nota-se através da tabela apresentada 

abaixo que à medida que a criança vai adquirindo uma idade “avançada” 

consequentemente vai se diminuindo o número de pretendentes cadastrados 

interessados em adotá-las. 

 

TABELA 3 - TOTAL DE PRETENDENTES QUE DESEJAM ADOTAR CRIANÇAS PELA FAIXA ETÁRIA 

RELATÓRIO DE PRETENDENTES CADASTRADOS (NACIONAL) 

TÍTULO TOTAL PORCENTAGEM 

1. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 01 ano de idade: 5.927 14,38% 

2. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 02 anos de idade: 6.905 16,76% 

3. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 03 anos de idade: 8.053 19,54% 

4. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 04 anos de idade: 6.104 14,81% 

5. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 05 anos de idade: 5.771 14,01% 

6. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 06 anos de idade: 3.606 8,75% 

7. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 07 anos de idade: 1.832 4,45% 

8. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 08 anos de idade: 1.022 2,48% 

9. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 09 anos de idade: 479 1,16% 

10. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 10 anos de idade: 545 1,32% 

11. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 11 anos de idade: 249 0.6% 

12. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 12 anos de idade: 231 0,56% 
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13. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 13 anos de idade: 124 0,3% 

14. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 14 anos de idade: 89 0,22% 

15. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 15 anos de idade: 46 0,11% 

16. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 16 anos de idade: 41 0,1% 

16. Total de pretendentes que aceitam crianças com até 17 anos de idade: 40 0,1% 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2017. 

 

O fato de os pretendentes optarem por crianças menores de três anos de 

idade, é o receio quanto a sua herança genética, por este motivo, estes acreditam 

que quanto menor a criança for inserida em sua família será mais fácil que seu 

desenvolvimento ocorra a partir de seus ensinamentos, e consequentemente 

fazendo com que o fator genético seja menos intenso. 

Segundo dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, existem no mínimo 

seis pais à espera nas filas de adoção para cada criança disponível em abrigos 

aptas a serem adotadas. Conforme dispõe a tabela a seguir, existem 8.080 crianças 

registradas no Cadastro Nacional de Adoção, e um total de 41.204 pretendentes 

disponíveis e aptos, conforme tabela apresentada anteriormente. 

Na tabela abaixo, 2.800 crianças são da raça branca, o equivalente a um 

percentual 34,65% do valor total de crianças disponíveis para adoção. Conforme já 

mencionado anteriormente, as crianças de raça branca estão na preferência dos 

perfis exigidos pelos pais, ou seja, apenas uma pequena quantidade de crianças 

terão maiores chances de integrar uma nova família, restando as demais a remota 

hipótese de terem a mesma oportunidade, visto que a maioria das crianças é da 

raça parda, dentre outras, veja-se: 

 

TABELA 4 - RELATÓRIO TOTAL DE CRIANÇAS CADASTRADAS 

TÍTULO TOTAL PORCENTAGEM 

1. Total de crianças/adolescentes cadastrados: 8.080 100,00% 

2. Total de crianças/adolescentes da raça branca: 2.800 34,65% 

3. Total de crianças/adolescentes da raça negra: 1.374 17,00% 

4. Total de crianças/adolescentes da raça amarela: 14 0,17% 

5. Total de crianças/adolescentes da raça parda: 3.864 47,82% 

6. Total de crianças/adolescentes da raça indígena: 28 0,35% 

7. Total de crianças/adolescentes que possuem irmãos.     

7.1 Total que não possuem irmãos: 3.286 40,67% 

7.2 Total que possuem irmãos: 4.794 59,33% 

10. Total de crianças/adolescentes que possuem problemas de saúde: 2.061 25,51% 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2017. 
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Muito se fala na demora dos processos de adoção e seus procedimentos 

burocráticos, porém, a espera pela criança perfeita idealizada pelos pais, se mostra 

fator preponderante na integração da criança e do adolescente em uma nova família. 

 

3.4. DEMORA OU SEGURANÇA? 

 

Quanto a esta tão famigerada morosidade processual vinculada aos casos de 

adoção no Brasil, com base nos apontamentos discutidos durante todo o trabalho 

cabe a reflexão: o formalismo do processo de adoção configura rigorismo excessivo 

ou proteção ao menor? Resta evidente, portanto, que nessa relação em que envolve 

os sentimentos das partes, é necessário que ambos estejam psicologicamente 

preparados para a importante decisão que definirá os próximos dias de uma vida 

toda.  

O que é ser rápido em uma relação que deve ser pautada pelo afeto? O 

processo de adoção precisa realmente ser célere? 

Cumpre destacar que a tutela jurisdicional deverá analisar os elementos 

qualidade e quantidade, pois somente o equilíbrio entre estes dois fatores será 

capaz de produzir bons resultados, visto que não são desejáveis soluções rápidas e 

efetivas, mas que sejam injustas e igualmente degradantes às partes. 

Conforme dispõe a Constituição Federal, é dever do Estado, da família e da 

sociedade tutelar sobre os direitos da criança e do adolescente, visando prezar 

sempre pelo seu direito a dignidade, ou seja, seu direito a ter direitos. 

Cabe ao Estado dar maior visibilidade a esse problema social e criar 

programas de incentivo a adoção, sobretudo o que tange a adoção tardia, inter-

racial, bem como de crianças com necessidades especiais e de grupo de irmãos, 

desmistificando e suprimindo de forma efetiva a discriminação cultuada na 

sociedade a respeito do referido instituto.  

É de extrema relevância que sejam criados programas de apoios aos 

menores que deixaram as instituições de abrigo sem terem tido a chance de serem 

recebidos em uma nova família, e que ao completar dezoito anos tenham que 

encarar a nova realidade sem apoio efetivo do Estado. 

Conclui-se, portanto, que basta que o Poder Público se empenhe de maneira 

eficaz para garantir que essas crianças e adolescentes vivam de forma digna para 
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que assim tenham a chance de contribuir para a construção da futura geração 

brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O rigorismo nos processos de adoção desencadeia no adotante e no adotado 

diversas consequências de ordem psicológica, muitas vezes configurada em danos 

irreversíveis. Porém, resta evidente que essa demora tem caráter de segurança para 

ambas as partes, visto que estes devem estar preparados para essa nova etapa de 

suas vidas, a partir da decisão de caráter irrevogável da adoção. 

No decorrer da pesquisa as dificuldades encontradas estão relacionadas à 

falta de bibliografias concernente ao tema, bem como a dificuldade de redação, 

devido ao aspecto psicológico abordado. Foi notadamente difícil encontrar pareceres 

profissionais para dar embasamento na discussão proposta, a fim de que fosse 

permitida uma análise mais minuciosa acerca do tema. 

A discussão proposta se demonstra bastante relevante, e visto que não há a 

pretensão de se esgotar o tema, sugere-se como trabalhos futuros: Adoção: uma 

análise jurídica e psicológica, A desinstitucionalização de menores e A vida dos 

menores depois das instituições de abrigo: a responsabilidade do Estado.  
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