
 
 

 

ADOÇÃO INFANTIL 

 

Darlene Martins Pereira 1 

 

RESUMO: O presente trabalho proposto na Disciplina de Desenvolvimento, diversidade e Políticas Públicas, 

procura compreender o conceito de adoção e busca abordar o processo de adoção de crianças e adolescentes no 

Brasil. O objetivo é promover reflexões e informações a respeito da prática da adoção no Brasil e suas mudanças 

ocorridas no decorrer do tempo através das legislações. Desde quem quer adotar por obra de caridade a quem 

não pode gerar, vê na adoção um recurso fundamental, ora para fazer o bem, ora para ter um filho. Foi feito um 

conciso resumo sobre as leis que tratam a adoção no Brasil e suas alterações, bem como as dificuldades comuns 

que os pais ou futuros pais enfrentam ao se depararem sobre o assunto.  
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CHILD   ADOPTION 

 
ABSTRACT: The present work proposed in the Discipline of Development, diversity and Public Policies, seeks 

to understand the concept of adoption and seeks to address the process of adoption of children and adolescents in 

Brazil. The objective is to promote reflections and information about the practice of adoption in Brazil and its 
changes over time through legislation. From those who want to adopt for charity who can not generate, sees 

adoption as a fundamental resource, sometimes to do good, sometimes to have a child. A concise summary was 

made of the laws that deal with adoption in Brazil and its changes, as well as the common difficulties that 

parents or prospective parents face when facing the subject. 
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INTRODUÇÃO 

 Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, (edição 2010), adoção 

significa: ¹ Ato ou efeito de adotar. ² Ato jurídico pelo qual se estabelece relação legal de 

filiação. Já adotar constitui em ¹ Tomar por filho. ² Escolher e seguir. ³ Perfilhar.   

Adotar é mais que oferecer um lar, é criar alguém como se fosse um filho biológico, é uma 

questão de consciência, de amor. A adoção, além, de proporcionar um lar a uma criança ou 

adolescente e satisfazer um desejo de quem quer adotar por não poder ter um filho biológico 

ou por outros motivos, ainda é uma questão de política pública e interesse público, pois 

oferecer um lar e com ele os direitos elencados na constituição é um dever do Estado e direito 

garantido.  

Adoção sem amor é impossível. Coelho (2006, p. 160) diz que “se um homem, mesmo 

sabendo não ser o genitor de criança ou adolescente, trata-o como se fosse seu filho, torna-se 

pai dele. Do mesmo modo, a mulher se torna mãe daquele de quem cuida como filho durante 

algum tempo.” Todavia, a adoção também atende uma necessidade da criança ou do 

adolescente que está vivendo um momento de “desamparo”, e mesmo que algumas por serem 

tão pequenas não têm tanta consciência disso, elas sentem falta de ter uma referência principal 

em seus cuidados.  

A prática da adoção não é um processo recente, como muitos pensam. É possível vê-la 

através dos registros bíblicos, como descreve o Livro do Êxodo a partir do capítulo dois, onde 

por ordem do rei do Egito todos os meninos deveriam ser mortos. No entanto, uma mulher 

chamada Joquebede, tendo um filho, escondeu-o por três meses. Os registros bíblicos seguem 

dizendo que a mãe, não podendo mais escondê-lo, colocou-o numa arca de juncos e 

posteriormente à borda do rio. A filha de Faraó o encontrou e se comoveu de compaixão, a irmã 

do menino que tudo observava se propôs a chamar uma mulher para cuidar dele (no caso, a 

própria mãe). “E, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha do Faraó, o qual o adotou.” 

(Bíblia Sagrada. Êxodo c.2.v.10A).  

A adoção teve várias fases na História da humanidade, no entanto é possível perceber 

que existem aspectos em comum em todos os processos de adoção, mesmo que as experiências 

e expectativas por parte dos adotantes e adotados sejam únicas, como, infertilidade, medo de 

falar que o filho é adotado, receios com os familiares, incertezas quanto ao futuro, entre outros.  

Atualmente, quando um casal famoso adotam uma criança ou adolescente as mídias ajudam a 

disseminar a ideia de adoção, isso acontece também através das novelas, filmes e seriados, no 



 
 

 

entanto, o procedimento até a conclusão do processo pouco é divulgado, ficando a parte 

burocrática restrita as famílias que adotam, as crianças ou adolescentes quando tem a percepção 

do assunto e as pessoas que trabalham nas instituições envolvidas. 

 

2 PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL 

 No Brasil, a adoção se faz presente desde a época da colonização, onde os mais ricos 

adotavam, no intuito de prestar assistência aos mais pobres e carentes, diga-se de passagem, 

“oferecer mão de obra gratuita”. Esses adotados eram tratados diferentemente dos filhos 

biológicos. 

 Por volta de 1693, as crianças para adoção eram aquelas concebidas fora do casamento, 

de moças brancas e de classe média, onde eram abandonadas em praças, calçadas, praias e até 

mesmo florestas, pois ter um filho sem estar casada era considerado um ato pecaminoso e 

vergonhoso para a sociedade da época. Todavia, para controlar esse abandono selvagem, como 

ficou conhecido, a Igreja Católica, criou a Roda dos Expostos ou dos Rejeitados, onde as 

crianças eram deixadas e posteriormente acolhidas pelas Santas Casas de Misericórdia, com 

total garantia do sigilo sobre a mãe biológica.  

 As crianças na época eram abandonadas por questões religiosas, questões de conceitos 

morais e de família, hoje em dia os motivos são outros, como questões de pais com vícios, 

portadores de doenças autoimunes, crianças e adolescentes subnutridos, entre outras questões, 

no entanto a escassez de recursos financeiros não é motivo para o desamparo da criança. 

Observe o artigo 23, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA:  

Art. 23: A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 

para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
Parágrafo único: Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da 

medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual 

deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 

 § 1o Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a 

criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 

obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. (Incluído pela Lei nº 

12.962, de 2014 

§ 1o Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a 

criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 

obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e 

promoção. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016). (BRASIL, 1990).  
 

 Se outrora, o abandono da criança era um meio de camuflar que uma moça tivesse 

envolvido em um relacionamento extraconjugal e se de tal forma o caso chegasse à tona seu 

nome (que na época valia muito) estaria definitivamente sem valor e sua família sentiria no 

direito até mesmo de expulsá-la de casa, para não perder o conceito religioso, moral e social. 

Hoje, pondera-se bem pouco nessas questões, (quando pondera), as pessoas estão cada vez 



 
 

 

mais obcecadas em seguir seu caminho, sem se importar com conceitos e o que sua atitude vai 

refletir na sociedade, transferindo a total responsabilidade do filho que foi gerado em seu 

ventre para o “governo”.  

  No entanto, a primeira vez que adoção apareceu na legislação brasileira foi através da 

Lei Ordinária n. 3.071 de janeiro de 1916, onde apenas casais sem filhos poderiam adotar e 

desde que tivessem mais de 50 anos, quando provavelmente a mulher não poderia engravidar 

mais. O adotante deveria ser pelo menos 18 anos mais velho que o adotado. A adoção era feita 

mediante escritura pública.   

 Depois a diferença foi diminuída de 50 para 30 anos e com uma diferença mínima de 16 

anos a partir da vigência da Lei 3133 de 1957, uma das exigências da lei supracitada era que 

os casais deveriam ter mais de cinco anos de matrimônio. Casais que já possuíam filhos 

biológicos passaram a ter o direito de adotar, no entanto o filho adotivo não tinha direito a 

herança. Já a partir da legislação de 1965 (Lei 4.655), além das pessoas casadas, as viúvas e 

os desquitados também passaram a ter direito a adotar, desde que cumprissem os requisitos 

estabelecidos. Observe o fragmento a seguir: 

Com a Lei n° 4.655, de 02.06.1965, um novo importante passo foi dado na 
evolução do instituto, tornando o filho adotivo praticamente igual, em direitos e 

garantias, ao filho sanguíneo. Criou-se a legitimação adotiva – forma esta que 

atribuía ao adotado os mesmos direitos e deveres reconhecidos ao filho legítimo. 

Todavia, em razão do excesso de formalismo para a legitimação, não teve grande 
difusão prática. (RIZZARDO, 2014, Capítulo XX) 

 

Essa lei dispensava o prazo de cinco anos de matrimônio para poder adotar, desde que 

um dos cônjuges provasse esterilidade através de perícia médica. O registro civil do menor 

poderia ser anulado e o novo registro passaria a constar os nomes dos pais adotivos como se 

fossem biológicos. Posteriormente surgiu a lei n. 6.697/79, que seria o Código de Menores, 

que introduziu duas formas de adoção: a ¹simples e a ²plena. A adoção simples era destinada 

aos menores de dezoito anos, através de autorização judicial, necessitando de período de no 

máximo um ano de convivência entre adotante e adotado, estabelecido pelo juiz.  Já na adoção 

plena a criança deveria ter até sete anos ou mais, se completasse essa idade e já estivesse sob a 

guarda dos adotantes. A adoção plena era irrevogável e o adotado teria os mesmos direitos dos 

filhos biológicos.  

 Leis e códigos foram escritos e alterados para melhor atender o processo adotivo e 

permitir que adotantes tivessem os mesmos direitos de filhos biológicos, como fez a 

Constituição Federal de 1988, abolisse os todos os preconceitos e receios em relação a filhos 

adotivos, concedendo-lhes direitos igualitários aos dos filhos biológicos. Além de flexibilizar 

e deixar mais claro o conceito de família: “§ 4º – Entende-se, também, como entidade familiar 



 
 

 

a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. Já no artigo 227, diz que § 

6º: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

   As mudanças continuaram, até culminar com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), através da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 que regulamentou a adoção no país. 

Colocou a denominação de criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e como 

adolescentes, pessoas de idade entre 12 e 18 anos. A adoção passou a ser completamente 

plena. Observe seus direitos elencados no artigo 3º do ECA: 

Art. 3º A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 

etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 

aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que 

vivem. (BRASIL, 1990). 

 

 Atualmente a Lei n° 12.010, de 03 de agosto de 2009, é a Lei Nacional da Adoção que 

alterou o ECA, estabelecendo que os filhos se não for ficar com os pais tem-se o direito de 

ficar com um familiar em prioridade a uma pessoa que não é da família. A lei desburocratiza e 

torna mais entendível o processo de adoção de crianças e adolescentes por brasileiros e 

estrangeiros 

 Atualmente, tanto crianças e adolescentes adotados e biológicos são iguais perante a lei 

em os mesmos direitos e deveres. O vínculo se constitui em sentença judicial e o adotante 

tem-se o novo registro civil, onde não poderá ter nenhuma identificação que a criança é 

adotiva. 

 

3.REQUISITOS PARA ADOÇÃO E PASSO A PASSO 

Atualmente, pode se adotar independente do estado civil, solteiros, casais casados no 

civil ou que declaram ter união estável e desde que tenha 16 anos de diferença de idade do 

adotando e contando que, pelo menos, um dos adotantes (caso, declaram união estável, ou 

seja, casados) tenha 18 anos. O artigo 42 do ECA, descreve: 

Art. 42.  § 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.  

§ 2o Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. 
(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência.  

§ 4º Os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, 

contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de 

convivência tenha sido iniciado na constância da sociedade conjugal. 



 
 

 

§ 5º A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de 

vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. 

(BRASIL, 1990). 
 

 A ordem de prioridade na adoção é a família, depois os brasileiros, a seguir brasileiros 

que vivem no exterior e somente depois que é aberto a estrangeiros.  

O passo a passo para adoção está descrito no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

através do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), coordenado pela Corregedoria do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que traz um subsídio a juízes das Varas da Infância e da Juventude 

em todo o país, através de uma ferramenta digital criado em 2008. 

1. O primeiro passo é o planejamento e a tomada de decisão em adotar. “Decidimos ter 

um filho, e o filho vem. Na verdade, às vezes ele vem sem que tenha havido qualquer 

decisão. Tenho sabido de gravidezes não planejadas, mas nunca ouvi falar de uma 

adoção sem planejamento”. (Lucado, 1997, p.13). 

2. Procurar a Vara de Infância para se informar sobre a documentação. Em seguida é 

necessário dar entrada com a ajuda de um defensor público ou advogado particular na 

inscrição, se for aprovado, o nome irá para o cadastro de pretendentes a adoção. O 

futuro adotante deverá ser inscrito pelo juiz da Comarca de domicílio do postulante no 

Cadastro Nacional de Adoção, que é um banco de dados, formados por crianças e 

adolescentes a serem adotadas e por pretendentes a adoção.  

3. É indispensável o curso psicossocial e jurídico, sendo este, de caráter obrigatório. 

Após a aprovação para participar do curso, (que tem duração diferente em cada 

comarca,) e sua participação efetiva a pessoa é submetida à avaliação psicossocial 

com entrevista e visita domiciliar pela equipe técnica interprofissional. Será avaliada 

a situação socioeconômica e psicoemocional o resultado é enviado ao Ministério 

Público e ao juiz da Vara da Infância.  

4.  Entrevista, onde os futuros pais descrevem a criança almejada. “Durante a entrevista 

técnica, o pretendente descreverá o perfil da criança desejada. É possível escolher o 

sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos etc. Quando a criança tem irmãos, a 

lei prevê que o grupo não seja separado.” (Justiça, 2019).  

5. Após é necessário o “Certificado de Habilitação – A partir do laudo da equipe técnica 

da Vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dará sua sentença. Com 

seu pedido acolhido, seu nome será inserido nos cadastros, válidos por dois anos em 

território nacional.” (Justiça, 2019). 

6. Se for aprovado o nome dos futuros pais estarão na fila de adoção do seu estado e 



 
 

 

ficarão aguardando até que apareça a criança com o perfil desejado. Os futuros pais 

serão avisados e o histórico da criança será exposto, caso, haja interesse ambos serão 

apresentados (se o adotado possuir mais de 12 anos, será entrevistado e a adoção 

dependerá de sua concordância, em audiência). 

7. Se há consenso, inicia o estágio de convivência, onde serão permitidas visitas ao 

abrigo onde a criança ou adolescente se encontra, sendo possível alguns passeios 

com o futuro adotado, com o intuito de se conhecerem melhor, no entanto, escolher 

as crianças e adolescentes a partir do abrigo é proibido. Se tudo correr bem o adotante 

ganha a guarda provisória até a conclusão dos trâmites legais. A nova família recebe 

visitas da equipe técnica que apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz pronuncia a 

sentença e delibera o novo registro de nascimento com o nome dos novos pais e 

sobrenome da nova família. Há a alternativa de trocar o primeiro nome da criança. 

Após todo o processo concluído a criança passa a ter todos os direitos como um filho 

biológico.  

O ECA determina que sejam mantidos os dados em caráter local e regional de futuros 

adotantes e adotados.  

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um 

registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de 

pessoas interessadas na adoção. 

§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do 
juizado, ouvido o Ministério Público. 

§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais, 

(...) 

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

preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da 

Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis 

pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. 

(BRASIL, 1990). 
 

Segundo Ferreira e Carvalho (2002, p. 42): “a sentença de adoção será dada pelo juiz 

da Vara da Infância e Juventude, após ouvir o promotor de justiça. O acompanhamento que os 

técnicos fazem da criança em seu novo lar, vai resultar em um laudo, que fundamentará a 

decisão do juiz, podendo a decisão ser favorável ou não à concessão da adoção.”  

A adoção extingue o poder familiar dos pais biológicos. Segundo Almeida e Gadelha, 

(2018, p.14), “a adoção é ato voluntário irrevogável, um direito civil e constitucional, 

devendo ser processado absolutamente dentro da lei, para garantir segurança jurídica tanto 

para quem adota como para quem é adotada (o)”. Já o artigo 4º da lei nº 8.069/1990, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que: 



 
 

 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 1990). 

 A nova lei de adoção estimula um prazo de dois anos de permanência da criança na casa 

do menor. Mas na maioria das vezes, os processos judiciais fazem com que esse prazo seja 

extrapolado. 

 

4. ADOÇÃO TARDIA 

  A preferência por adoção ainda acontece com crianças recém-nascidas, quanto menor 

a idade mais é a procura por adoção, porém, com menos frequência, ocorre a adoção tardia 

que é quando a criança não é mais bebê e tem uma percepção maior de si e do outro, há 

contrariedade de estudiosos em relação a idade, mas geralmente é por volta dos 03 anos.  

Conforme Vargas:   

A adoção é considerada tardia quando a criança a ser adotada tiver mais de dois 

anos. Tais crianças ou foram abandonadas tardiamente pelas mães, que, por 

circunstâncias pessoais ou socioeconômicas não puderam continuar se encarregando 

delas ou foram retiradas dos pais pelo Poder judiciário, ou, ainda foram 

“esquecidas” pelo estado desde muito pequenas em “orfanatos” que, na realidade, 

abrigam uma minoria de órfãos (…) (Vargas, 1998, p. 35).” 

A prioridade por adoção se dá com crianças e adolescentes do sexo feminino, por 

acreditar que sejam mais dóceis. Valandro e Baumkarten (2013, p. 60) referem que “para 

adotar, é necessário muito investimento afetivo e grande capacidade de acolhimento”. 

Ferreyra (1994, pág. 142 apud Souza, 2008) ainda conclui que “na adoção de crianças 

maiores, lidaremos com ‘conflitos’, e como em todo conflito existem problemas de 

“vínculos”, sua resolução consistirá em criar “novas estruturas vinculares.” Segundo Bowlby 

(1988, apud Bento, Rilma, 2008), “quanto maior for o intervalo entre a separação da mãe 

natural e a inserção em família substituta, maior será o estado de privação afetiva [...]”. 

Geralmente as pessoas enfrentam dificuldades em adotar crianças mais velhas ou 

adolescentes pelo fato delas já possuírem um passado registrado em sua memória e talvez 

com muitas cicatrizes. A adoção destes é mais complexa, Weber L.N.D. e Kossobudzki 

(1996, p.154) acredita que, “quando nós escolhemos amigos, quando nos apaixonamos, as 

pessoas também não vêm com uma história prévia?” E o que altera em nossas vidas? Uma 

criança adotada não a torna menos especial pelo passado, pois este não pode definir a vida de 

alguém, de uma criança especificamente.  



 
 

 

Conforme Alves, (2006, p.141) o Estatuto da Criança e do Adolescente “previu formas 

concretas de garantir a participação da sociedade civil em todas as fases da gestão da nova 

política de atendimento (prevenção, promoção, defesa) dos direitos da criança e do 

adolescente”.  O artigo 15 do ECA, estabelece que: “a criança e o adolescente têm direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento 

e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.” 

Para Silva (2007, p.22) a família substituta é “aquela que se propõe a trazer de volta para o 

convívio doméstico uma criança ou adolescente que, por qualquer circunstância, foi 

desprovido da família de origem”. De acordo com Filomeno (1997, p.46) “é a família que 

assume a criação de uma ou mais pessoas com as quais não tem laço de parentesco.” 

Atualmente fala-se em adoções formais e as informais. As adoções formais são 

fechadas porque não se tem nenhum contato com a família biológica do adotante. Já as 

adoções informais podem ser abertas quando se tem contato com a família biológica ou 

fechadas quando existe um intermediário entre as duas famílias. 

Existe ainda a adoção pronta e direta em que a mãe biológica escolhe para quem quer 

entregar o seu filho, e juntas seguem até a Vara da Infância, para legalizar o convívio, mas 

geralmente há argumentação dos juízes nesses casos, não favoráveis porque articulam que a 

escolha da mãe possa ter sido induzida em algum momento. Em muitos casos essas adoções 

se tornam a brasileira, com o registro de uma criança que não foi gerada no ventre, não 

respeitando os trâmites legais. Veja a citação seguinte:  

É importante, para a saúde mental de um bebê, que ele seja adotado logo após o 

nascimento. Não há outro meio de possibilitar a continuidade dos cuidados maternos 

à criança, e quase todos os outros meios são falhos, até mesmo para garantir que a 

criança receba algum cuidado. Caso o bebê permaneça com a mãe, é possível que 

ela o rejeite e o negligencie; e, se for colocado por algum tempo numa creche ou 

num lar substituto, o seu desenvolvimento será prejudicado de alguma forma. [...] 

Se, durante o tempo de espera, o bebê não for cuidado por sua mãe, é preferível que 

ele fique num lar substituto transitório do que em algum berçário de instituição 

(BOWBLY, 2001 p. 118-120).  

Parafraseando Weber (1996), o número de crianças com problemas de saúde é adotado 

em maior quantidade do que as crianças prontas para adoção tardia. 

4.1 Preferencias e receios: 

A adoção é percebida como uma oportunidade da criança ou adolescente ter uma 

família, quando não tem seus pais biológicos por perto e ao mesmo tempo tem os pais a 

possibilidade de terem filhos. Para Ayres (2009, p. 19), a adoção “é entendida como ato 



 
 

 

jurídico pelo qual se estabelece independentemente da biologia ou da genética, o vínculo de 

filiação”. Diniz afirma que: 

A adoção hoje, não consiste em dar filhos para aqueles que por motivos de 

infertilidades não os podem conceber, ou por “ter pena” de uma criança, ou ainda, 

alívio para a solidão. O objetivo da adoção é cumprir plenamente às reais 

necessidades da criança, proporcionando-lhe uma família, onde ela se sinta acolhida, 

protegida, segura e amada. (DINIZ, 2010, p.67).  

Weber (2003) fez uma pesquisa com 240 pais adotivos no Brasil (foram pesquisados 

em 105 cidades de 17 estados brasileiros). Para 50 % dos pais escutados o principal fator para 

adoção foi o fato de não terem seus filhos biológicos, mas sentiam o desejo de cuidar de 

crianças recém-nascidas.  71,4% das crianças adotadas tinham até 03 anos de idade no 

momento da adoção.  

   Perfil desejado para adoção, seguindo Lídia Weber (2003) a preferência para adoção 

são meninas, recém-nascidas, de pele clara e não tenha nenhum tipo de problemas de saúde. 

Afirma ainda que os de vida econômicas mais estáveis adotaram por processo judicial e os 

tramites legais, enquanto os de classes menos favorecidas fizeram adoções a brasileira 

(registrar uma criança em seu nome sem passar pelos tramites legais).   

Embora a maioria dos pretendentes prefira bebês brancos e sem registro de doenças 

e deficiências, felizmente, cada vez mais pessoas decidem adotar fora do perfil 

majoritário, abrindo seus corações para crianças mais velhas, de uma etnia diferente 

da sua, com alguma deficiência ou doença crônica, ou ainda grupos de irmãos. 

Quando adotamos, não estamos encomendando um filho em um balcão, estamos nos 

propondo a conhecer e amar uma pessoa com uma história e identidade a ser 

respeitada (ALMEIDA & GADELHA, 2018, p. 19). 

Diante da preferência dos brasileiros por bebês, a pesquisa comentada por Weber 

(2003), demonstra que a adoção internacional garante às crianças de mais idade, maiores 

chances de integração em família substituta.  

Comparando-se os brasileiros com os estrangeiros pode-se verificar que, enquanto a 

maioria dos adotantes estrangeiros (55,5%) aceitava adotar crianças com mais de 2 

anos, realizando adoções tardias, somente 4% dos adotantes brasileiros apresentou a 

mesma disponibilidade. Parece claro, portanto, que as crianças brasileiras com mais 

de 2 anos têm uma chance muito maior de encontrarem uma família, se casais 

estrangeiros habilitarem-se no Brasil.  (WEBER, 2003 p. 133) 

 

As crianças com até dois anos e meio aproximadamente e que são apegadas com as 

mães, quando chegam ao abrigo sentem comportamentos que são descritos em três fases, ¹ 

protesto: choro e raiva e constante pedido pela mãe.² fase: calma, mas acreditando no retorno 

da mãe, mas quando percebe que ela não vai voltar ela se desespera e entra na terceira fase ³ o 



 
 

 

desligamento onde vai esquecendo dela aos poucos. E se esta chega a retornar, 

provavelmente, ela não vai reconhecer mais.  

O adotado que descobre a sua adoção no fim da adolescência ou idade adulta muito 

provavelmente experiência sentimentos profundos de traição e dor. Se algo tão 

fundamental e básico como o relacionamento entre criança e os pais está baseado na 

mentira, então tudo o mais também é falso. Em segundo lugar, o ato de esconder 

uma informação como esta indica à criança que há algo de errado com a adoção. A 

criança pode pensar ‘deve haver algo de muito errado comigo ...’. Em terceiro lugar, 

há sempre a possibilidade de que a criança saiba da adoção por terceiros, e de modo 

inadequado, o que exacerba o sentimento de traição e falta de confiança nos pais. 

Em quarto lugar, e talvez o mais importante, a criança tem direito de saber a verdade 

sobre sua origem. Há aí uma consideração ética importante. (LEVISON, 2004, p.50) 

 Parafraseando Gailey (2000), em uma de suas falas, afirma que nos Estados Unidos as 

pessoas só adotam em última instância, depois de tentarem todas as formas ter um filho 

biológico seja através da fertilização assistida ou de outros meios utilizados na medicina. O 

principal fator que leva mulheres a adotar crianças é a infertilidade.  

sim, os genes podem influenciar nossas reações à estimulação ambiental e, em 

última instância, nossa conduta social, mas dificilmente determinam nossa conduta. 
(...) a natureza precisa da educação para expressar seu comportamento, e a educação 

sempre age sobre a natureza. Não existiria desenvolvimento algum sem a 

contribuição contínua de ambas. (SHAFFER, 2008, p. 621). 
 

Alguns receios que as pessoas que estão na fila de espera sentem e temem está a 

questão da adaptação e do vínculo. Aceitar alguém que não foi gerado no seu ventre não é 

tarefa fácil, esse vínculo e essa aceitação depende dos pais, da família e também da criança se 

a adoção foi tardia. Muitos pais precisam de acompanhamento psicológico, uma vez que a 

criança ou o adolescente também está em fase da adaptação.  

Existe um estágio chamado de estágio de convivência, que é o período em que 

adotante e futuro adaptado podem passarem juntos até que a decisão da justiça. É necessário 

que desde cedo se fale sobre adoção e que os adultos saibam falar sobre a perspectiva da 

criança, como problemas de saúde dos pais biológicos, situações econômicas, entre outros, 

para que a criança ou adolescente não sintam rejeitadas.  

No entanto, muitas pessoas sentem receios quanto se trata do assunto, vamos aos 

principais temores: 

1. Muitas pessoas atribuem ao fator genético, por desconhecer o sangue do outro, 

poderia ser “sangue ruim” associando ao fator genético a personalidade. "Os pais 

biológicos sabem desde o início que a criança é incondicionalmente sua" afirma 

Levinzon (2004, p. 26). Os pais adotivos precisam de uma garantia da justiça.  

Antes da chegada dos filhos eles já sentem um afeto emocional, no entanto, 



 
 

 

percebe-se que quando o filho adotivo apresenta alguma dificuldade de 

aprendizagem ou emocional, a responsabilidade recai sobre os pais biológicos, 

retirando-se toda a responsabilidade dos pais adotivos. 

2. Os pais por adoção sentem medo de serem abandonados pelos filhos que adotaram, 

sentem inseguros e dessa forma querem conceder ao filho tudo que ele quer, o que 

pode gerar problema no futuro pela sua falta de segurança. Sentem receio de falar 

no processo de adoção e de como aconteceu. A cultura diz que criança adotiva é 

rebelde e o receio de ser rejeitado pelo filho, faz com que os pais falam muitas 

mentiras, inclusive as mães fazem fotos utilizando travesseiros como barriga para 

terem o registro no álbum fotográfico. “É o afeto dedicado a uma criança que faz 

dela um filho e constrói em nós a postura de pais”, conforme Filho (1998, p. 48). 

Já Levinzon (2004, p. 53), afirma que "quando a criança tem a sensação de 

"sempre ter sabido", evita-se o caráter imponente e traumático do desvelamento de 

um segredo". A família é fundamental ao desenvolvimento de uma nação, de uma 

sociedade. Para Prado (1981, p. 7). “a palavra família tem por significado pessoas 

do mesmo sangue ou acolhidos por adoção que vivem na mesma casa”.  

 

4.2 Dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA):  

 Os dados seguintes, são do site Cadastro Nacional de Adoção, dados atualizados do dia 

15/02/2019. Dos 45.629 pretendentes a adoção em todo o país, 42.236 estão aptos a adotar. Já 

em relação as 9.407 crianças e adolescentes inscritos no CNA, apenas 54% delas estão 

disponíveis a adoção, o que corresponde um total de 5.083.  

 

 

Tabela 01: Relatório de pretendentes, bem como crianças e adolescentes a adoção disponíveis 

em todo o país, especificados por estado: 

 

Total de 

pretendentes 

cadastrados:  

Total  Porcentagem  Total de 

crianças/adolescentes 

cadastradas:  

Total  Porcentagem  

Distribuição dos 

pretendentes em 

relação ao estado em 

que estão 

46.058  100 % Avaliação da distribuição 

das crianças/adolescentes 

em relação ao estado em 

que residem  

9.186  100% 



 
 

 

habilitados.  

Total de pretendentes 

do AC:  

103   0.22%  Total de crianças do AC:  24  0.26%  

Total de pretendentes 

do AL:  

412   0.89%  Total de crianças do AL:  86 0.94%  

Total de pretendentes 

do AM:  

179  0.39%  Total de crianças do AM:  67 0.73%  

Total de pretendentes 

do AP:  

298  0.65%  Total de crianças do AP:  72 0.78%  

Total de pretendentes 

do BA:  

1.532  3.33%  Total de crianças do BA:  181 1.97%  

Total de pretendentes 

do CE:  

790   1.72% Total de crianças do CE:  257 2.8%  

Total de pretendentes 

do DF:  

673   1.46%  Total de crianças do DF:  173 1.88%  

Total de pretendentes 

do ES:  

758  1.65%  Total de crianças do ES:  188 2.05%  

Total de pretendentes 

do GO:  

1.490  3.24%  Total de crianças do GO:  193 2.1%  

Total de pretendentes 

do MA:  

285   0.62%  Total de crianças do MA:  93 1.01%  

Total de pretendentes 

do MG:  

5.817  12.63%  Total de crianças do MG:  1025 11.16%  

Total de pretendentes 

do MS:  

388  0.84%  Total de crianças do MS:  323 3.52%  

Total de pretendentes 

do MT:  

1.042  2.26%  Total de crianças do MT:  112 1.22%  

Total de pretendentes 

do PA:  

356   0.77% Total de crianças do PA:  104 1.13%  

Total de pretendentes 

do PB:  

626  1.36%  Total de crianças do PB:  97 1.06%  

Total de pretendentes 1.348  2.93%  Total de crianças do PE:  355 3.86%  



 
 

 

do PE:  

Total de pretendentes 

do PI:  

248  0.54%  Total de crianças do PI:  104 1.13%  

Total de pretendentes 

do PR:  

3.607  7.83%  Total de crianças do PR:  887 9.66%  

Total de pretendentes 

do RJ:  

4.726 

 

10.26%  Total de crianças do RJ:  959 10.44%  

Total de pretendentes 

do RN:  

550  

 

1.19%  Total de crianças do RN:  94 1.02%  

Total de pretendentes 

do RO:  

346   0.75% Total de crianças s do RO:  77 0.84%  

Total de pretendentes 

do RR:  

88  0.19%  Total de crianças do RR:  1 0.01%  

Total de pretendentes 

do RS:  

5.860  12.72%  Total de crianças do RS:  1473 16.04%  

Total de pretendentes 

do SC:  

2.850  6.19%  Total de crianças do SC:  286 3.11%  

Total de pretendentes 

do SE:  

494  1.07%  Total de crianças do SE:  72 0.78%  

Total de pretendentes 

do SP:  

10.962  23.8%  Total de crianças do SP:  1842 20.05%  

Total de pretendentes 

do TO:  

230   0.5% Total de crianças do TO:  41 0.45%  

FONTE: https://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf Acesso: 04/06/2020 

 

Tabela 02: Total de crianças e adolescentes disponíveis para adoção, distribuídos por 

gênero e por idade, numa classificação geral do país. 

Título Total Porcentagem 

1. Total de crianças/adolescentes disponíveis: 5081 100,00% 

14 Avaliação da distribuição por gênero 
  

14.2 Total de crianças do sexo feminino: 2263 44.54% 



 
 

 

14.1 Total de crianças do sexo masculino: 
2818 55.46% 

15 Avaliação da distribuição por idade   

15.1 Total de crianças com menos de 1 ano: 
27 0.53% 

15.2 Total de crianças com 1 ano: 34 0.67% 

15.3 Total de crianças com 2 anos: 
43 0.85% 

15.4 Total de crianças com 3 anos: 61 1.2% 

15.5 Total de crianças com 4 anos: 
68 1.34% 

15.6 Total de crianças com 5 anos: 88 1.73% 

15.7 Total de crianças com 6 anos: 
89 1.75% 

15.8 Total de crianças com 7 anos: 144 2.83% 

15.9 Total de crianças com 8 anos: 
157 3.09% 

15.10 Total de crianças com 9 anos: 210 4.13% 

15.11 Total de crianças com 10 anos: 
245 4.82% 

15.12 Total de crianças com 11 anos: 334 6.57% 

15.13 Total de crianças com 12 anos: 
426 8.38% 

15.14 Total de crianças com 13 anos: 548 10.79% 

15.15 Total de crianças com 14 anos: 
593 11.67% 

15.16 Total de crianças com 15 anos: 686 13.5% 

15.17 Total de crianças com 16 anos: 
692 13.62% 

15.18 Total de crianças com 17 anos: 636 12.52% 

FONTE: http://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf. Acesso: 15/02/2019 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 

Embora a adoção seja uma prática antiga, ela permanece coberta por inseguranças e 

segredos. A sociedade atual continua difundido que filhos adotivos são mais rebeldes e 

problemáticos que os filhos biológicos. E que quando ficarem sabendo a verdade irão atrás 

dos pais biológicos e a força do sangue os fará permanecerem juntos. Para pais do coração, 

esconder a adoção seria uma forma de insegurança, medo do abandono e do preconceito.  

Em um mundo cada vez mais capitalista e moderno, ser mulher deixou de ter o desejo 

de ser mãe e de ter muitos filhos, em uma sociedade individualista adotar uma criança não 

parece uma tarefa fácil. Uma vez que muitas mulheres procuram formas alternativas de gerar, 



 
 

 

tornando o processo que faz a adoção é uma forma diferente de gestação, que envolve família, 

justiça e muitas informações. 

Vale ressaltar, que o país ainda tem muitas crianças morando na rua, sem garantia de 

seus direitos e da própria vida, mas é através da família que a criança percebe o afeto, onde 

acontece o seu desenvolvimento cognitivo e físico, através de cuidados diários.  No entanto, 

cada família e cada processo de adoção é um evento único, devendo ser estudado de forma 

individual, envolvendo fatores do contexto tanto de pais como de crianças e adolescentes que 

serão adotados.  

Portanto, assuntos como esse, deve ser temas que envolvam as políticas públicas, bem 

como escolas e toda sociedade a fim de evitar constrangimentos aos adotantes e aos adotados.  

A maneira como o adotado vai se sentir depende muito de como seus pais tratam o assunto, 

pois essa cultura está buscando famílias para as crianças e não como outrora, que se buscavam 

crianças para as famílias, que serviam até mesmo como mão de obra, camuflada em 

ideologias de caridade. O Estado precisa se preocupar não apenas com as necessidades, mas 

também com os direitos e deveres. 
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