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SILVA, Raphaella Pereira. Adoção Tardia e adaptação: 2018. 28. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Anhaguera Kroton, Niterói, 2018.  

 

RESUMO 

 

Tal pesquisa buscou esclarecer e identificar os motivos essenciais de modo direto a 
personalidade da criança a ser recebida em um novo lar, itens que atrapalham no 
processo da adoção da adoção tardia, tema a ser adotado nesse trabalho. Sendo 
partes da sociedade ainda fixados em restrições, preconceituosas, categorias que 
não acodem para que a adoção tardia aconteça de forma natural e eficaz, o que 
atrapalha para que um número maior tenha um lar sadio e seguro. Dificuldades são 
encontradas nos procedimentos quase a todo o momento lentos de adoção tardia 
em razão de dispositivos inconstitucionais que não consideram a verdadeira 
escassez de quem vive sem uma família. O que ainda acontece é o preconceito que 
visa escolher apenas perfil de criança que se pareça com sua família, uma falha que 
faz com que a criança fique evidenciada a dura espera de quem lhes aceite e lhes 
dê amor.  
 

Palavras-chave:  Adoção;  Criança;  Família;  Adaptação;  Amor. 

  



 

SILVA, Raphaella Pereira. Late Adoption and adaptation:  2018. 28. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Anhaguera Kroton, Niterói, 2018.  

ABSTRACT 

Such research sought to clarify and identify the essential reasons of direct way the 
personality of the child to be received in a new home, items that hinder the process of 
adopting the late adoption, theme to be adopted in this work. Being parts of society 
still fixed in biased restrictions, categories that do not base so that the late adoption 
happens naturally and effectively, which hinders a larger number to have a healthy 
and safe home. Difficulties are encountered in procedures almost at all times slow of 
late adoption because of unconstitutional devices that do not consider the true 
shortage of those who live without a family. What still happens is the bias that aims to 
choose only the profile of a child that looks like his family, a failure that makes the 
child become evident the hard waiting of those who accept.  
 

Key-words: Adoption; Child; Family; Adaptation; Love. 
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1. INTRODUÇÃO  

A completamente lei reforma lei nacional de adoção, sanciona a alguns 

tempos atrás examina também a adoção tardia chegou para produzir mais confiança 

a tantas crianças que estão em albergues e tantos abrigos abandonados pelos país, 

veio também trazer a desburocratização para se conseguir adotar, assim os abrigos 

esvaziam um pouco, trazendo sorrisos a várias crianças.  

A Novel Legis buscou proporcionar de forma rápida, de quem quer adotar 

uma criança e não necessariamente apenas crianças recém-nascidas, tal utilidade 

inclui crianças, adolescentes e até adultos, sem direito de escolher crianças como se 

fossem mercadorias e sim como filhos gerados no útero de uma mãe, não deve a 

ver diferença, o responsável tendo a obrigação de dar amor, carinho , educação e 

segurança que é o mínimo que uma família pode dar, logo crianças que estão à 

espera de uma família tem mais possibilidades de conseguir ser adotados.  

Na adoção tardia está presente um período maior de convivência da criança 

ou adolescente com a família biológica, onde provavelmente sofreu agressões 

,rompimento de vínculos, abandono,, negligencia , o que levou a destruição do poder 

da família; a criança deve estar a algum tempo abrigada, pode já ter estado em 

diferentes abrigos ou com diferentes pais sociais como são chamados em abrigos, 

os motivos da entrada das crianças podem ser abandono dos pais , violência 

familiar, abuso sexual, entrega das crianças ao estado por falta de condições 

financeiras. Quando a criança maior vai para fila de adoção, ela passa por outro 

processo complexo pois a maioria das famílias que buscam adoção querem crianças 

pequenas, brancas e com boas saúde. A maioria das crianças acima de três anos, 

ficam em lares temporários, como as casas de abrigos, por um longo período, 

permanecendo em instituições a espera de uma família. Muitos chegam a 

adolescência sem ter a oportunidade de ter um lar com uma família estruturada, isso 

ocorre na maioria das vezes por causa dos preconceitos em relação a adoção tardia. 

 O objetivo geral desse trabalho é apontar meios por onde recorrer para 

conseguir adotar uma criança, estudar o comportamento do filho adotivo, discutir as 

vantagens de adotar uma criança, mais velha. 

 O objetivo especifico da pesquisa é apontar a história da adoção, o 

abandono, código de menores e a função da eca na adoção, não esquecendo de 

citar os comportamentos, existe pais que encontram dificuldades pois a criança 

costuma ser agressiva pois veio de uma família desse jeito, ela não está acostuma 
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receber a amor e carinho. Ao longo do trabalho também irá ser abordado as 

vantagens de adotar uma criança mais velha, muitas pessoas que querem adotar 

acham que é mais fácil adotar um recém-nascido e nem sempre é, adotando uma 

criança com idade maior pode ser bastante interessante.  

O método a ser utilizado no trabalho será a revisão de literatura para análise e 

investigação, haja vista que o objetivo é entender a adoção tardia e falar sobre 

adaptação dessas crianças no novo lar. Para o seu desenvolvimento será também 

utilizado consultas em livros, doutrinas e em sites na internet confiáveis direcionadas 

para pesquisas acadêmicas.  

 As pesquisas realizadas serão feitas por sites especializados que tenham 

suas publicações atualizadas, para que não sejam repassadas informações 

obsoletas. As informações serão de trabalhos publicados em mídia nos últimos dez 

anos. 
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2. EVOLUÇÃO HISTORICA DA ADOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA NA 

LEGISLAÇÃO 

 

Há muito tempo atrás, a criança e adolescente não eram protegidas por seus 

direitos e muito menos eram vistas com direitos a serem respeitadas dentro dos 

vínculos jurídicos, eram vistos como apenas um objeto qualquer, sendo sua tutela 

direcionada a justiça, eram até mesmo excluídos de penalidades que eram previstas 

pelo hoje não existentes códigos de menores.  

Cretella dizia que (1993, p. 340):  

“Naquela época, a infância era apontada como sendo apenas objeto do 
Direito Privado, e o que prevalecia era o pater poder, comparado ao poder 
dos senhores de engenho sobre os escravos, o que traduz que os filhos 
deviam apenas obediência e nada mais”.  

 

Pesquisando nas informações históricas é visto que na Roma antiga, crianças 

que nascessem com deficiências eram sacrificadas, pois eles acreditavam que não 

havia motivos para deixar uma criança com deficiência vir ao mundo, eles 

acreditavam que criança com essas doenças continuassem vivas contaminariam 

todas as próximas gerações.  

 O império romano se tornou em um episódio onde se tinham costumes 

primitivas com apoio no eugenismo, sendo esta uma forma conhecida por ser uma 

busca de aperfeiçoamento da espécie humana.  

 Com a implantação do cristianismo, as ideias e as crenças trazidas pela fé e 

éticas criadas por cristo e seus seguidores, obtiveram então mudanças, 

estabelecendo princípios que pausadamente foram acrescentados e aceitos pela 

sociedade cristãs, período em que a criança já não era vista como objeto da 

sociedade no mundo judicial onde era introduzida.  

 Tempos depois no século XVIII d.C., cerca de 1789, elaborou a declaração 

dos direitos do homem e do cidadão, apontando princípios e oferecendo a eles 

privilegio que tinha como intuito a implantar a liberdade e igualdades entre os 

homens.  

No tempo de vigência do Código 1979, a população infanto-juvenil recolhida 

às entidades de internação do sistema Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor 

(FEBEM), 80%, desse universo, era formado por crianças e adolescentes, 

"menores", que não eram autores de fatos definidos como crime na legislação penal 
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brasileira e sim menores abandonados pelas famílias devido à situação de extrema 

pobreza (MARCÍLIO, 1998, p.135).  

 Em meados de 1984, por intermédio de diploma legal era definida a 

declaração universal dos direitos dos homens, sendo ela posta e tendo em vista os 

princípios dos direitos adequados aos episódios esperados pelo documento de 1879. 

Por tanto encerrou que por frutuada a declaração ficando assim somente 

classificada por um marco histórico que se surgia no ano de 1948 ficando-se 

rejeitado. 

A pesquisa continuava assim estando, ainda naquela época, com foco maior 

de evoluir o vínculo de boa convivência entre os demais países, o amparo 

internacional acabou-se destacando no campo socioeconômico, isso sem falar o 

social e educativo, o que facilitou para que no dia vinte de novembro de 1959 fosse 

proposta a declaração do direito da criança. 

O Código de Menores dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância da 

criança e/ou adolescente (Doutrina da Situação Irregular) que se encontrasse 

abandonado, exposto, carente, ou que apresentasse desvio de conduta. (Patorelli, 

2001, p. 34).  

Através desses agrupamentos de princípios e norma, granjeou diversos 

seguimentos da sociedade em um grau universal , além disso levando e conhecendo 

a ONG- organização das nações unidas que depois de aprovar o seu valor adotou e 

mudou seus princípios internos passando então a  importar mais plenamente com a 

proteção de crianças e adolescentes , iniciando desse modo uma colocação nos 

institutos de adoções ,ficando assim a forma mais abrangente a vida familiar digna  

desses menores  que muitas das vezes tinham que se refugiarem em singelos 

abrigos onde eram quase sempre largados como objetos, encontrando-se 

abandonados em reais “depósitos humanos”.  

 

2.1 MITOS E VERDADES SOBRE ADOÇÃO TARDIA  

 

Lamentavelmente a sociedade ainda hoje no século em que estamos à 

criança é vista como uma propriedade que está de certa forma sobre o controle do 

adulto, que define como, quando e de que jeito vai criá-la e amá-lo nos. Uma criança 

com mais de três anos de idade que tenha vivido várias experiências sofridas de 
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internamento institucional, a qual passou por agressões ou abandono, traz uma 

história difícil de ser contida. Por esse tipo de preconceito a sociedade se torna 

profundamente dividida, com bastante concentração de renda e que ainda não 

desenvolveu uma solidariedade primordial ser humano a ser humano.  

Em inúmeras situações a ação de adoção tardia não é colocada em pauta , a 

desilusão dos candidatos a adoção acabam sendo mais importante, os exemplos 

são: o fato de amamentar com a mamadeira se torna muito importante para uma 

mulher que por diversos motivos não conseguiu gerar um filho em seu ventre, tem 

tantos motivos importante para se adotar , a troca de fralda por exemplo, o primeiro 

banho da criança, colocar para dormir , as historinhas contadas na noite antes do 

sono , enfim existe diversos motivos que são considerados importantes , as famílias  

não se dão a oportunidade de experimentar e nem sequer conhecer uma adoção 

tardia, são vários os casos de bebês recém- nascidos abandonados, logo após 

quando são resgatados e colocados para adoção as filas são enormes esperando 

um bebe , todos em uma única fila querendo somente bebes , procurando apenas 

desafogar o trauma de não terem gerado por nove meses  em sua barriga . Ao 

buscar recuperar esse vazio da falta de uma criança não existente, faz com que te 

os adotantes destorcem os principais motivos de uma adoção, faz com que adoção 

vire uma espécie de comercialização sem renda, assim as crianças são 

desmerecidas, desse modo as crianças maiores que chegam aos lares sendo 

abandonadas pela família acabam recebendo involuntariamente os estigmas, sendo 

eles poucos procurados e escolhidos para entrar aos seios de uma família.  Segundo 

Rodrigues, assim diferenciavam-se as duas formas de adoção:  

[...] A adoção simples, disciplinada no Código Civil, criava um 

parentesco entre adotante e adotado, parentesco este que se circunscrevia 

a essas duas pessoas, não se pagando jamais os indícios de como esse 

parentesco se constituíra. Ela era revogável pela vontade concordante das 

partes e não extinguia os direitos e deveres resultantes do parentesco 

natural. A adoção plena, ao contrário, apagava todos os sinais do 

parentesco natural do adotado, que entrava na família do adotante como se 

fosse filho de sangue. Seu assento de nascimento será alterado, os nomes 

dos progenitores e avós paternos substituídos, de modo que, para o mundo, 

aquele parentesco passava a ser o único existente (1995, p.322-323). 

  

2.2 ADOÇÕES DE MAIORES DE IDADE  
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 A adoção de adolescente maiores de 18 anos nunca foi proibida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, pelo contrário, esta procura mais simples, em seu 

método por ser carregada a efeito por meio de escritura pública, não existindo 

obrigação de uma solicitação judicial, esse tipo de adoção era simples e era 

regulamentado pelo código civil de 1916 o qual não incluía o adotado na sucessão 

hereditária do adotante quando este já tivesse filhos existentes , legitimados ou 

declarados , caso sobrevivessem o filho legitimo depois da adoção o adotado ficaria 

com a metade da herança.  

A constituição federal de 1988, por meio do princípio da igualdade da filiação, 

declarou, através do artigo 227, parágrafo 6º, aos filhos havidos por adoção, a 

garantia de desfrutar das mesmas condições e direitos que um filho legitimo tem, 

mesmo que adotado antes da vigência da Magna Carta. 

 As diversas opiniões em relação ao convívio da adoção de maiores de idade 

são bastantes diferentes. Os críticos evidenciam que esse tipo de adoção vai de 

encontro a natureza do instituto, uma vez que este defende pelo exercício do poder 

familiar e privilegiado o melhor interesse do menor, já a adoção de maiores ocorre, 

na maioria das vezes, com o propósito de proveito econômico e ou/ patrimonial. 

Diferente dessa opinião, Sergio Gischkow Pereira defende essa modalidade de 

adoção:  

A adoção é um instituto por demais sublime e grandioso para que se 

amesquinhe com exegese restritivas, alicerçadas no fechamento egoístico da família 

consanguínea, em estranhas concepções sobre meias filiações e no aceitar de uma 

desigualdade que só provocará problemas psicológicos ao adotado, tudo em nome 

de interesses menores, porque puramente patrimoniais, ou seja, vinculados à 

herança. 

O objetivo do legislador de 2002 foi de agrupar o sistema que envolve a 

adoção. Nesse fundamento, o código civil de 2002, através do artigo 1619, com 

produção escrita, fornecida pela lei de adoção Lei n° 12.010/09) manteve 

persistência de efetiva participação e assistência do poder público em seu sistema e 

a sua consolidação por meio de uma sentença constitutiva, utilizando, quando era 

preciso, as normas do estatuto da criança e do adolescente. (Lei n°8.069/90).
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3. ADOÇÃO TARDIA: O SEGUNDO ABANDONO   

 

"O tempo é da criança e do adolescente e não do adulto. A criança e 

adolescente não têm que esperar. O adulto é que tem que correr. A infância e a 

adolescência podem acabar amanhã” (Herbert Souza).  

A adoção tardia é apenas uma das múltiplas faces da temática da adoção. 

Outrora como Vargas (1998) e Weber (1998) consideram tardias as adoções de 

crianças com idade superior à de dois anos de idade. Segundo Vargas (1998), as 

crianças consideradas "velhas" para adoção, 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, que os 

julgou incapazes de mantê-las em seu pátrio poder, ou, ainda, foram "esquecidas" 

pelo Estado desde muito pequenas em "orfanatos" que, na realidade, abrigam uma 

minoria de órfãos (VARGAS, 1998, p.35).   

A adoção é em si, um assunto muito difícil, referindo-se à adoção tardia, 

segundo (Weber, 1998), em cidades do interior Paulista, indica para uma inatacável 

preferência pelos pretendentes a adoção pelas crianças brancas, as do sexo 

feminino ou que não tenha nenhum histórico de doenças crônicas biológicas. É 

valido lembrar que os dados indicados por Almeida (2003) no caso da predileção aos 

candidatos, são similares aos critérios de preferencias estabelecidas pelos 

postulantes pesquisados na Comarca de Itaúna, MG. 

Com resultados dos parâmetros escolhidos e inflexíveis dos pretendentes à 

adoção, as crianças e os adolescentes que não se encaixam em tais perfis 

estipulados, permanecem muito mais tempo nos abrigos, e quando são adotadas 

refletem outro quadro estatístico, o das adoções tardia, segundo Camargo(2006, 

p.91), "os mitos que constituem a atual cultura da adoção no Brasil, apresentam-se 

como fortes obstáculos à realização de adoções de crianças "idosas", pois 

potencializam crenças e expectativas negativas ligadas a prática da adoção tardia. 

Os pretendentes a adoção, preferem criança com idade menor possível, 

procurando a possibilidade de ter uma adaptação calma na familiaridade de pai e 

filho, pretendendo copiar o vínculo biológico. Idealizam conduzir todo o 

desenvolvimento da criança tanto físico como psicossocial, que se manifestam 

desde as primeiras expressões faciais, tal como o sorriso, movimentos dos olhando 

observando tudo, as primeiras palavrinhas e passos, enfim querem realizar todos os 



 17 

desejos maternos e paternos, de trocar fralda, dar banho, dar colo, ou seja construir 

uma linda história familiar e registrar tudo desde o primeiro dia de vida do filho 

(Camargo, 2006). 

 Entretanto, as expectativas dos pretendentes são também as causas que 

colocam os apontamentos “crianças idosas” da fila de espera. São as crenças e os 

mitos que atravessam o imaginário social e influenciam a sociedade. Os postulantes 

temem que a criança maior de dois anos, possa não conseguir se adaptar a uma 

nova família até mesmo por que já tem um certo entendimento, acreditando que a 

personalidade da criança já está formada e o caráter incluso, as manias, a má 

educação e a falta de limites ou seja medo das influencias vinda na bagagem do 

ambiente de origem. Nessa continuidade Santos contribui:  

Este é outro mito na adoção, que eventuais problemas comportamentais 

apresentados pelos filhos adotivos decorrem [...] do meio social onde a criança viveu 

seus primeiros anos (nos casos de adoções tardias) e, neste caso, evita-se o 

problema adotando-se recém-nascidos. (SANTOS, 1997, p.163).  

 É importante ressaltar que, toda criança adotada tem um histórico de 

abandono ou orfandade esse fato deve ser levado em consideração por todos, 

contudo, quanto maior a idade da criança ou adolescente mais elas precisarão da 

presença continua da família, afim de perceberem que são amados e aceitos, para 

que, assim possam se adaptarem e reconstruir histórias de sucessos. Conquanto 

criança e adolescente institucionalizadas tem o passado mal visto pelos postulantes 

com um olhar bem preconceituoso a ponto de influenciar suas decisões.  

Para Vargas (1998), ” a adoção tardia, assim como a inter-racial, impossibilita 

o "fazer de conta que é biológico", por isso, estas duas modalidades de adoção 

sumariamente são descartadas”.  

O processo de transformação cultural e de ordem social que vive a adoção na 

atualidade, passando da imitação da biologia para a expressão de um direito da 

criança e do adolescente, o direito pertinente e constitucional de crescer e 

desenvolver numa família e não numa instituição de abrigo, vem contribuindo a um 

número cada vez maior de crianças e adolescentes, a possibilidade de sonhar com 

uma adoção. Contudo, o índice de postulantes que realizam tal sonho, é 

expressivamente baixo (VARGAS, 1998). 

Todavia não é inexecutável aumentar o grupo de adoções tardias no Brasil. 

Atividade de preparação se torna importantes, no sentido de direcionar e de impactar 
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os candidatos à adoção, animar, desvendar fantasias, preconceitos, tabus que 

rodeiam o instituto. Deste modo Santos afirma que:  

Ainda que deva respeitar os limites e opções dos requerentes, faz-se 

necessário, iniciar um trabalho voltado para a mudança de mentalidade no que se 

refere à adoção de modo a possibilitar uma superação de pelo menos parte dos 

equívocos e preconceitos que envolvem este processo”. (SANTOS, 1997, p.164). 

É importante ressaltar que a adoção não deve ser a saída das crianças e 

adolescentes em situação de abandono, como um planejamento da sociedade. E o 

abandono das famílias e também o abandono do estado para com estas famílias, 

que não deveriam existir e rigorosamente deve ser derrotado, por tanto, deve-se 

prevenir o abandono e conjuntamente trabalhar o instituto da adoção, começar a 

manifestação pelos profissionais do judiciário, visar e ocasionar instituições de 

abrigo, assim como outros seguimentos da sociedade, no âmbito de criar 

campanhas de conscientização sobre a vida das crianças e adolescentes abrigados 

em instituições ,providenciar campanhas sobre os procedimentos de adoção, criar 

centros de apoios  à adoção com a inserção de pessoas de pessoas que já fizeram 

parte desse segmento, com o objetivo de fazer trocas de experiências já vividas, 

além disto trazer informações para pessoas que tem interesse em adotar.  

Implementar trabalhos de divulgação num local onde atingiriam bastante 

pessoas como a mídia, destacando-se a importância da adoção como segurança do 

direito a convivência familiar, onde o melhor interesse da criança deve ser respeitado 

e assegurado por todos brasileiros. Um projeto como “Criança esperança” seria 

fantástico, ou também incluir o quadro “adoção “no projeto mencionado, levaria forte 

modificações beneficiarias as crianças e adolescentes em situação de abandono em 

todo país.  

Tais atividades são de suma importância para a construção de uma nova 

cultura da adoção, que venha socorrer a concretização de adoções como a tardia, 

inter-racial e especial, tornando-se desnecessário a pratica de adoção internacional, 

que altera a identidade de origem das crianças e adolescentes brasileiros, privando-

os de sua nacionalidade, cultura e costumes. 

As crianças e os adolescentes que vivem sem suas famílias, falta de 

sentimentos que não viveu, não aprendeu a viver, tais como: segurança, 

estabilidade, afeto, amor, carinho, educação personalidade, sem amor próprio se 

achando sempre feias dentre outros, constituem com que estas se tornem diversas 
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vezes, segundo Camargo (2006) adultos sem personalidade, sem amor próprio e 

alheio, inseguros, imprevisíveis, possuidores de sintomas psíquicos e doenças 

psicossomáticas, e outros. Para Camargo, ao negar à criança o direito de inserir-se 

num contexto familiar, estamos promovendo uma interferência determinante em seu 

processo de constituição e, consequentemente, em seu modo de ser e estar no 

mundo. (CAMARGO, 2006, p. 65). É indispensável mencionar que, tanto na adoção 

tardia, como na vida em si, as chances de sucesso ou fracasso das relações que se 

criam no meio social, dependem da capacidade de suporte, amor, entrega, 

afetividade correspondidas companheirismo, amizade, dentre outros, entre os 

protagonistas. 
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4. CÓDIGO DE MENORES 1979  

 

Há mais de cinquenta anos, posteriormente a promulgação do código de 

menores de 1927 foi restaurado a uma versão totalmente reformado, muito bem 

reproduzido e com mais suporte ao menor. Entretanto a Lei 6.697de 10/10/79 não 

alcançou o proposito principal que era de aumentar a esfera total para segurança de 

menores, mesmo aperfeiçoando a nova leitura da lei ainda apoiava a doutrina ilegal 

no que rezava em ser art. 2°, episódios esses que escapam do modelo no sentido 

excepcional de resguardar a proteção e a segurança do menor com rumos 

fundamentais em relação à adoção.   

Segundo o desusado Código de Menores, criança e adolescente não eram 

vistos como pessoas com direitos, deveres e garantias. O código não previa nem ao 

menos punições aos responsáveis que colocassem em circunstâncias desonrantes, 

perante maus cuidados, injustiça ou até mesmo aliciadas. Segundo aquele 

certificado, a palavra abandono solicitava quesitos com concreto procedimentos 

diante do artigo. 26, em seus incisos e alíneas.  

Depois de revogar a lei 4.665 a lei 6.697 elaborou um código de menores 

renovado, indo com ele diversas modificações. Gerando como fundamentais 

medidas a adoção simples, escolhida pelo juiz e destinada aos menores em 

condições irregulares, conforme o artigo 27 e 28 e trocou a legitimação adotiva 

mudando – a em adoção plena, por meio do artigo 27 ao 37.   

O atual código passou a se preocupar mais com a condição do menor e como 

estava sendo o desenvolvimento com a nova família. O mais importante da nova lei 

não é o de providenciar filhos para casais que não ponderam ter de forma comum 

uma criança, mas na honestidade a Lei 6.697/79, tinha o dever de dar auxilio e um 

abrigo bem concebido a crianças necessitadas, as crianças que foram 

desamparadas pelos pais ou que somente viviam em estados lamentáveis.  

 

4.1 A ADOÇÃO ÉTICA E DE NATUREZA CONSTITUCIONAL  

 

A adoção tardia é formada no Brasil com um porte de ordem ética e com a 

natureza constitucional. Contém por cardeal objetivo atender, inteirar as atuais 

necessidades da criança e do adolescente, garantindo-os direito sucinto do 

relacionamento em família.  
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Esta especificidade causa a reconstituição da vida desses seres que estão em 

forte desenvolvimento e que vivem em albergues, abrigos ou as quais se encontram 

desabrigados, ao chegar ao mundo não tem nem um tipo de respaldo familiar, 

preliminarmente jogadas ao mundo. Através dos procedimentos legais da adoção 

tardia, o menor adotado auferira amor, carinho, atenção e o principal, os exemplos 

vindos dos pais adotivos.  

No Brasil, foi no código civil de 1916, que a adoção foi confiada, nos artigos 

368 a 378. Integralmente a adoção era de fato ineficaz, nenhuma pessoa poderia 

adotar, somente era permitido adotar o maior de cinquenta anos, sem descendentes 

legítimos ou legitimados e se interessasse adotar este deveria ser dezoito anos mais 

velho que o adotando.  

Existe vários detalhes pra se conquistar uma adoção, de acordo com o código 

civil só era possível a adoção se as pessoas interessadas fossem casadas; 

solicitavam o assentimento da pessoa que tivessem a guarda da criança; as diversas 

causas para a análise da adoção estavam a conveniência entre os interessados na 

adoção, ou a falta de reconhecimento do adotado vista ao adotante ; a condição 

pedida era a de escritura pública não sendo obrigatório ter clausulas condição ou 

termos, só em casos que tivessem impedimentos.  

Por intermédio da Lei 3.133/57 que alterou o código civil, tendo como principal 

particularidade e analisando os seguintes preceitos.  

Conforme a lei que alterou o código civil, tendo como principal especificas 

para adoção o motivo de que a idade mínima do adotante seja de trinta anos, 

deixando de ser cinquenta anos como o código civil previa. Logo a adoção passou a 

ser de natureza assistencial, pessoas que tinham filhos biológicos poderiam adotar, 

entretanto ainda se mantinha a veracidade de que a criança recebida e adotada não 

tinha o direito sucessório como casal adotante tendo filhos amparados. 

A diferença mínima de idade entre o adotante e o adotado converteu-se para 

dezesseis anos , ainda autorizava que o adotado ganhasse o sobrenome da família 

que o acolheu ,além disso mesmo que o adotando fosse casado , só era possível 

adotar a partir que o matrimonio se fizesse a mais de cinco anos , excepcionalmente 

as situações em que o homem tinha mais de cinquenta anos e a mulher mais de 

quarenta anos; essa lei levou , em primeira mão no Brasil e em sua legislação 

vigente, a marcante convicção sobre a necessidade da autorização do adotado ou 

de seu representante legal na adoção, com a  fixação da Lei 6.697/79 na legislação 
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pátria ,a adoção de menores não era mais considerada uma ação em que as 

preferências jurídicas protegido era para o adotante, e a escritura pública ou seja 

condição formal, dispositivo que satisfazia para lhe dar validade. Com fundamento 

nisso começou a ter necessidade de cooperação ativa do estado tendo que ter a 

liberação judicial, sem ela não poderia acontecer a adoção, sem a adequada 

intervenção estatal, não se completariam os quesitos para que se fosse consumada 

a adoção, resguardando de forma integralmente o adotado. 

Com foco fundamental a legislação liberou ainda que mesmo quem já 

possuísse filhos legítimos, legítimos ou reconhecidos, pudessem adotar, essa 

adoção feita nestas condições somente não tinha direito hereditários a criança 

adotada. Na hipótese de o casal ser casado, eles deveriam ter pelo menos cinco 

anos de união, na circunstância de que o pai ou a mãe fosse estéril   isso não era 

obrigatório, viúvos com mais de trinta e cinco anos de idade e que já coabitasse com 

o adotado logo sua guarda a cinco anos podiam efetivar a adoção caso fosse de 

interesse do mesmo. 

A valorização da legitimidade apenas passou a ser sancionada depois da 

sentença, afastando o ato da escritura pública. Somente com estudos nos requisitos 

legais, e com diversas audiências, onde eram investigados o bem-estar da criança 

ou adolescente, a decisão era recitada, mas com total segurança de que o candidato 

ao levar a criança ou adolescente para casa a traria corretamente e a daria tudo que 

fosse preciso. 

Assim que proclamada a sentença e que a mesma fosse outorgada no 

cartório de Registro civil, finalizavam-se então os laços com a família biológica, 

menos os com vinculo a impedimentos do matrimonio. Terminando assim qualquer 

direito ou obrigado derivados da relação de sangue com a família de origem. Logo o 

adotado se adaptava a nova família, acabando qualquer ligação com a família. 

Entretanto, os legitimados eram excluídos da sucessão caso fosse 

comprovado a vida de um filho legitimo, fora a adoção. 

Conforme o artigo 227 que vem trazendo toda a previsão constitucional para 

que a adoção fosse liberada, indicando que o meio familiar é a base para acriança 

de pessoa com cidadania, dignidade, direitos e deveres, constata em como a 

convivência familiar é de suma importância para acolher as indispensabilidades 

afetivas das crianças e dos adolescentes. 
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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 forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Constituição Federal - 1988, 
p. 72).  

 

A adoção veio com o intuito de esclarecer e dar uma família a crianças e 

adolescentes que não tinham ou por algumas questões seja lá financeiro ou até 

mesmo afetivo não tinham a convivência com seus familiares. Contudo depois de 

tanta leitura, e pontos de vistas a criança inserida no meio daquela família não tinha 

toda a integração precisa, no final das contas era tratada como adotado e não como 

filho. 

A inclusão a nova família só triunfou mesmo com a promulgação da 

constituição federal de 1988 que não efetuou desigualdade entre filhos legítimos ou 

adotados, aplicou inclusive o fato dos aspectos sucessórios mudando a distinção 

entre os filhos. Está tudo mencionado no parágrafo 6°, do artigo 227, do texto 

constitucional que fala: 

“Os filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas a filiação “. 

Diante do estatuto da criança e adolescente é previsto dentre os direitos 

presumidos na Lei 8.069/90, que a criança e adolescente são cidadãos de direitos e 

deveres, o mesmo detém o direito fundamental e primordial de amadurecerem em 

um lar saudável, um lar com família com bons exemplos seja família biológica ou 

substituta, sendo criadas com educação, amor e carinho para que crença e vire um 

cidadão do bem. 

Os procedimentos de inserção de crianças e adolescentes no meio de um lar 

sucessor, é uma atitude extrema, com efeitos estáveis, o que muda o adotado em 

um filho, assegurando-lhe direitos e deveres de um filho como outro qualquer. 

 

4.2 A FUNÇÃO DA ECA NA ADOÇÃO 

 

A partir de averiguações, e que o estatuto tenha convicção que para a criança 

adotada só haverá benefícios; no entanto não passara nenhuma possibilidade de 

vinculo familiar, será feito de No estatuto da criança e do adolescentes, chamado 
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como ECA a adoção do menor só será realizada tudo para que a criança não saia do 

seio será dado familiar natural, somente quando já tiver feito de tudo e não obtiver 

resultados bons , início então ao processo de inserção da criança em uma nova 

família  substituta , assim de acordo com o artigo 42,§ 5°. 

Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente 
do estado civil.  
§ 2° Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam 
casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a 
estabilidade da família.  
§ 4° Os divorciados, os judicialmente separados e os ex- companheiros 
podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o 
regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado 
na constância do período de convivência e que seja comprovada a 
existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor 
da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.   
§ 5° Nos casos do § 4° deste artigo, desde que demonstrado efetivo 
benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme 
previsto no art. 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil.  

 

Além da fundação da ECA, o brasil estabeleceu documentos internacionais 

com diversas convenções dentre elas a convenção relativa a proteção e cooperação 

internacional –,1993 Decreto 3.087/99, a convenção internacional dos direitos da 

criança, Decreto 99.710/90. 

“O Brasil ainda é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança (ONU, 1989), recebendo o status de direito fundamental no sistema 

constitucional. Esses subsidiaram o fortalecimento do instituto da adoção”. (Fonseca, 

1995, p. 70). 

O ECA mostra a partir de sua formação um ponto interessante para as 

relações familiares, inclusive os adotados, dando proteção aos próprios filhos, 

dispondo crianças a partir do estatuto da criança e adolescente todos os direitos 

protegidos e resguardados pela força da lei. 

 

4.3 QUEM PODE ADOTAR 

 

A lei diz que quem pode adotar são os maiores de dezoito anos, e não precisa 

ser casado, porém devem estar adequadamente registrados no estado e no pais de 

adoção. Ficam a errata que os candidatos devem ser mais velhos sendo no mínimo 

dezesseis anos mais velhos que acriança que esperam adotar, percorrendo também 

por várias avaliações dirigida pela justiça para que não aconteça erros, e que a 
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criança que suplica por um lar, tendo toda a vida que uma criança que esta 

instituindo valores precisa, dentre eles um lar amável e saudável, com todo auxilio 

para o adotado. 

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.  
§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os 
requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no Art. 29. 
(ECA, 1990)  
Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que 
revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado. (ECA, 1990)  

 

Somente quando a adoção se der em aglomerado que a legislação decide 

que sejam casados ou que tenham uma união estável, com as adequadas 

demonstrações de estabilidades familiares, conservando uma casa com bons 

costumes e boa convivência no lugar em que vivem; logo os que se divorciaram ou 

separamos que sintam desejo de adotar sincronicamente, a adoção irá acontecer 

caso tenha acordos sobre a guarda do menor , sendo debatidas as visitas e que a 

criança em que o casal busca a adoção tenha tido contato com eles no período em 

que viviam juntos. 

É muito importante que todas as possibilidades de se relacionar com a própria 

família do menor sejam caçadas, só em último caso deve conduzir o menor para o 

abrigo. Resultando então a expressão “família extensa ou ampliada “, gerando 

viabilidades para que os próprios familiares possam ter a probabilidade de adotar, 

tornando então a vivência da criança melhor, conservando o vínculo com a família, 

vínculos de afinidade afetividade. 

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o 
disposto esta Lei:  
§ 1º A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer 
apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do 
art. 25 desta Lei. (ECA, 1990, p.908).  

 

Para que seja levantado um vínculo familiar é necessário que a fase de 

conhecimento da criança ou do adolescente seja conceituada, eles devem se 

inteirar-se bem, de fato deve haver bloqueios até que aquela adoção se faça 

completa, porem são desafios que devem ser vivenciados para que experimentem 

uma boa convivência e afeto entre adotando e adotado. 
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Toda primeira fase de teste ou estagio de convivência deve ser assistida por 

um profissional apto. Para que o adotando ou o casal se torne adotante eles 

necessariamente devem preencher todos os quesitos que estão na Constituição 

Federal e também no estatuto da criança e do adolescente (ECA), tendo que o 

candidato ser responsável pela função que se propôs a executar com relação a 

criança a ser adotada. Quanto mais tempo a criança vive em abrigos mais 

dificuldades ela adquire para se adaptar a uma nova família, os abrigos onde elas 

moram não tem estímulos para isso que é de suma importância para o desempenho 

de uma criança. 

 Mediante a tanto sofrimento e ter passado por tantos momentos difíceis as 

crianças e os adolescentes têm muitas dificuldades de confiar em alguém, confiança 

essa que é importantíssimo para que se criem vínculos a família substituta. Essas 

crianças colocam na cabeça que a culpa de serem abandonadas são delas mesmas, 

o sentimento de rejeição e o medo de que aconteça de novo faz com que elas se 

limitam para a nova família. 

Começando a nova regra, as mães e as grávidas que não se sentirem 

preparadas para criar os filhos podem entregar os seus filhos para adoção, porém 

passaram por terapias de todo o tipo, tendo assistência psicológica e jurídica por 

parte do poder público, depois do momento em que declararem que não querem 

criar os seus filhos as crianças são logo encaminhadas para a justiça da infância e 

da juventude para que possam assim acompanhar e fiscalizar a adoção. 

Somente será liberada a adoção internacional em último caso, os adotantes 

nacionais têm primazia na adoção, depois em seguida será permitida adoção para 

brasileiros que moram no exterior, com isso consegue dar mais segurança as 

crianças ou adolescentes, dos males que podem ocorrer com elas em outro país. 

Dessa forma se evitam os contratempos ao adotado, que terá que se adaptar a uma 

vida nova, com outra língua, outra cultura ou seja outros costumes totalmente 

diferente da sua origem, deve ser inserida formas de não tirar a criança do país de 

nacionalidade, tornando assim o meio de adoção mais lento e mais aleivosa para o 

menor.  



 27 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ato de adotar ainda acovarda bastante algumas pessoas. Diversas ainda se 

deixam levar por máculas, preconceitos que foram criados ao longo da existência do 

ser humano, acontecimento esse que traz dano a várias crianças e adolescentes 

pois o recurso da adoção tranca. Nesse mundo onde existe o dobro de pessoas 

querendo adotar e nem mais metade esperando para ser adotada.  

 É perceptível que algumas pessoas no modo de falar, no comportamento em 

si, dizem de forma vexatória e cruel que tem temor daquilo, medo de adotar aquela 

criança e ter que conviver com seus traumas que a vida causa nela. Porém isso é 

problema social, e quem é a sociedade que socorre as crianças invisíveis, quem 

protege, quem pega no colo e alimenta as crianças quando choram de fome, de 

saudade do que nunca dispuseram.  

É verdadeiramente não são só os sofrimentos das crianças que deviam ser 

tratados, e sim o preconceito que sobrevoa todos os que estão na fila de espera da 

adoção querendo um filho adotivo, aqueles preconceitos que fazem os mesmos 

esquecerem o verdadeiro sentido de ter um filho mesmo não sendo gerado em seu 

ventre a importância que é acordar apenas para ver se o filho está bem ou com 

febre, dor , se vai bem na escola ou simplesmente dar um abraço bem apertado e 

um incentivo para que a criança ou adolescente se torne gente do bem um 

profissional honesto .  

A adoção tem possibilidades que faz com que haja maior diálogo com as 

crianças e os motivados em adotar, a não previsão de adoção somente para recém-

nascidos ou crianças de até dois anos. As benesses ficam mais expandidas para os 

que adotam e tem interesse em adotar os maiores, obedecendo todos os requisitos 

pedidos pela lei de adoção dependendo ainda, das circunstâncias em que os 

adotantes se constatam aqueles que desejam adotar.  
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