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Serviço Social) – Kroton\ Anhanguera, Niterói, 2018.  

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com o presente trabalho de conclusão de curso contribuir para a 
reflexão sobre o instituto da adoção no Brasil, cujo tema foi delimitado para a 
modalidade de adoção tardia, que se mostra extremamente importante para o 
destino de muitas crianças e adolescente. Investigou-se o percurso histórico da 
adoção e sua constante transformação, fomentando o debate sobre os mitos, medos 
e preconceitos no processo de adoção, buscando compreender a dificuldade dos 
postulantes em aceitar crianças mais velhas, dando preferência aos recém-nascidos 
e de pele branca, o que em muitos casos resulta na adoção tardia. Valendo-se 
metodologicamente da análise qualitativa e da pesquisa bibliográfica, além da 
contribuição teórica de autores do Serviço Social, Direito e Psicologia. O preconceito 
e a discriminação foram percebidos como principal entrave no processo de adoção 
tardia, tais preconceitos reforçam as expressões de racismo e desigualdades raciais 
existentes na sociedade ampliando o contingente de crianças sem famílias e de 
famílias sem crianças, o que contribui para que não se concretize o verdadeiro 
sentido da proteção às crianças e adolescentes como preconiza o ECA.  
 
Palavras-chave:adoção;adoção tardia;assistente social;preconceito;discriminação. 
  



MATHEUS, Cácia Valéria da Silva. Late Adoption: Myths, Fears and Prejudice: 

2018. Número total de folhas 59. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Serviço Social) – Kroton\ Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to contribute to the reflection on the adoption institute 
in Brazil, whose theme was delimited for the late adoption modality, which is 
extremely important for the fate of many children and adolescents. The historical 
course of adoption and its constant transformation was investigated, fomenting the 
debate about the myths, fears and prejudice in the process of adoption, trying to 
understand the difficulty of the postulants in accepting older children, giving 
preference to the newborn and white skin, which in many cases results in late 
adoption. In this paper, we present the results of a study of the social and cultural 
aspects of racial discrimination in the social sciences, increasing the number of 
children without families and families without children, which contributes to the non-
realization of the true meaning of protection for children and adolescents, as 
advocated by the ECA. 
 

Key-words: adoption; late adoption; social worker; preconception; discrimination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa traz como tema a adoção tardia e as demais 

temáticas que lhes são subjacentes: família, abandono, institucionalização, mitos, 

medos e preconceitos. É considerada adoção tardia a adoção de crianças a partir 

dos dois anos de idade.  No Brasil, o perfil da criança desejada para adoção pelos 

pretendentes é o de até três anos de idade, de cor de pele branca, sem doenças ou 

deficiências e sem irmãos. 

Quando se adota uma criança mais velha, ou negra o adotante se vê diante 

da impossibilidade de fazer de conta que o filho é biológico esse fato faz com que a 

adoção tardia e a adoção inter-racial sejam descartadas dificultando a inserção 

dessas crianças em famílias substitutas. Há um medo por parte dos adotantes de 

que as crianças com mais idade tenham mais dificuldades para se adaptarem aos 

costumes de outra família. Acredita-se que já tenham a personalidade formada, 

trazendo maus hábitos herdados da família biológica, como vício, falta de limites e 

tantas outras características difíceis de reverter ou controlar.  

Trata-se de um trabalho relevante para todos que vivem a adoção no Brasil, a 

importância dessa abordagem se dá principalmente no fato de que é fundamental 

repensar o Instituto da adoção e a adoção tardia, considerando que esta tem sido 

percebida permeada de mitos e preconceitos. Observa-se a existência de um 

número grande de crianças e adolescentes em instituições aguardando pela 

reinserção na família de origem ou colocação em uma família substituta. A maioria 

dessas crianças e adolescentes é negra e tem mais de três anos de idade, portanto 

são consideradas fora do perfil exigido pelos adotantes, são estigmatizadas e estão 

crescendo, se tornando adultas sem ter conhecido o convívio familiar. 

Buscou-se nessa pesquisa reunir informações com o propósito de responder 

ao seguinte problema: Por que os postulantes à adoção a têm dificuldades em 

aceitar crianças mais velhas, acima de dois anos de idade? Este trabalho tem como 

objetivo geral conhecer às dificuldades de aceitação de crianças mais velhas por 

parte dos postulantes à adoção e a atuação do assistente social frente a essas 

dificuldades. Dentro dos objetivos específicos estão: conhecer as temáticas que 

antecedem a adoção, realizar um levantamento histórico sobre o instituto da adoção 

considerando os marcos legais e compreender a atuação do serviço social no campo 

sociojurídico e no processo de adoção. 
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Foi realizado um levantamento histórico sobre o instituto da adoção com 

considerações anteriores e posteriores ao Estatuto da criança e do Adolescente. 

Nesse contexto a pesquisa apresentou conceitos, definições, e ferramentas para 

entender se essas dificuldades estariam ligadas aos mitos, preconceitos e ao 

racismo que envolve o processo de adoção e até que ponto o perfil do adotando 

idealizado pelos postulantes pode contribuir negativamente, se tornando um entrave 

para a efetivação do processo de adoção e para a garantia do direito da criança e do 

adolescente ao convívio familiar. Investigou-se as possíveis causas, conseqüências 

e entraves na modalidade de adoção tardia e até que ponto o critério de seletividade 

com base nos traços fenotípicos daqueles que não se encaixam em um determinado 

padrão têm menos possibilidades de serem encaminhados para a adoção, 

reforçando o mito de que adotando semelhante e recém-nascido haverá a 

possibilidade de esconder-lhe o passado e dessa maneira evitar problemas futuros. 

Crianças e adolescentes marcados pela pobreza e estigmatizados pela cor da pele 

são consideradas fora dos padrões exigidos pelos adotantes e tem menores 

chances de ser inserido em uma família, aumentando o número de crianças mais 

velhas e negras institucionalizadas, fato esse que embora de forma velada, deixa 

visível a desigualdade entre os brancos e não-brancos mostrando que a democracia 

racial é um mito. Na prática adotiva, a cor da pele, dentre outras particularidades, 

mostra-se como um poderoso instrumento que poderá dificultar o acesso ao direito a 

convivência familiar adotiva.  

A metodologia utilizada compreende uma análise qualitativa através da 

pesquisa bibliográfica que teve por objetivo descrever e estudar conceitos e idéias 

considerando os marcos legais anteriores e posteriores a Constituição Federal de 

1988 e ao Estatuto da criança e do adolescente, buscando uma visão geral que 

possibilitou a aproximação do tema gerando conhecimento a partir de leitura de 

teses, dissertações, livros e artigos científicos disponibilizados em meio virtual. Foi 

realizado levantamento de dados sobre a adoção no Brasil e sua vinculação com a 

adoção tardia, fazendo a junção das várias formas de conhecimento o que enfatizou 

o raciocínio objetivado na coleta e uma análise crítica das informações. As teorias 

foram importantes, pois ajudaram a descrever os conceitos de forma clara e 

adequada. A pesquisa contou com autores de importantes áreas, a saber: Serviço 

Social (Barroco, Fávero, Iamamoto, Mioto), Direito (Ferreira e Simões) e psicologia 

(Rizzini e Weber) que foram fundamentais para substanciar o debate. 
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Esta pesquisa bibliográfica estruturou-se a partir de três capítulos. O primeiro 

capítulo discorre sobre o que antecede a adoção, a importância da família para a 

criança e o adolescente, o abandono e a institucionalização de crianças e 

adolescentes. No segundo capítulo foi realizada uma síntese do histórico do instituto 

da adoção e uma análise da evolução ocorrida nas legislações do instituto desde o 

seu surgimento até os dias atuais, o que possibilitou compreender que a adoção 

ganha contornos de acordo com as circunstâncias socioeconômicas e políticas de 

cada momento histórico. Apresentou-se a modalidade de adoção tardia, conceito, 

mitos e preconceitos por parte dos postulantes na hora de escolher o perfil da 

criança a ser adotada, a exclusão por idade e a exclusão daqueles que são 

considerados fora do perfil por conta do detalhamento dos traços raciais o que 

caracteriza um dos maiores entraves no processo de adoção, ainda que os sujeitos 

em questão estejam em situação de peculiar desenvolvimento, reforçando as 

expressões de racismo e as desigualdades vigentes no país. E finalmente no último 

capítulo foi realizado um contexto histórico sobre a trajetória do serviço social no 

campo sóciojurídico e a atuação do assistente social frente ao processo de adoção.   
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2. CONHECENDO O CENÁRIO QUE ANTECEDE A ADOÇÃO NO BRASIL 

 

2.1 ABANDONO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Segundo Vargas (1998) e Weber (2004) “falar de adoção, requer antes, que 

se fale de abandono, antes da história da adoção, existe uma história de abandono”. 

O motivo do abandono nem sempre é a rejeição ou a negligência de seus pais, mas 

formas de sobrevivência. 

Ao buscar na história informações sobre a entrega e abandono de crianças, 

verifica-se que esse fato não é novo nem passou a acontecer com o modo de 

produção capitalista, quando a questão social – enquanto um conjunto de problemas 

políticos, sociais e econômico – apareceu de forma mais acentuada. (FÁVERO 2007 

p. 51 – 52). 

Em praticamente todas as sociedades, o abandono ou exposição de crianças 

e, mesmo o infanticídio, eram práticas comuns. Desde a antiguidade o abandono de 

crianças foi permitido e tolerado, só recentemente a criança e o adolescente foram 

reconhecidos como sujeitos de direitos e tiveram seus interesses levados em conta 

(WEBER, 2000). 

Na Grécia antiga o recém-nascido era colocado pelo pai em um lugar 

selvagem quando o pai queria livrar-se do filho e não queria matá-lo com as próprias 

mãos, a esse ato era dado o nome de ektithemai.  Na vida romana o recém-nascido 

era colocado aos pés do seu pai e em um ritual cabia a ele decidir se concederia ou 

não o direito a vida. Se o pai o reconhecesse como filho, tomava-o nos braços, caso 

contrário, a criança era levada para fora e colocada nas ruas. “Se a criança não 

morresse de frio ou de fome, pertencia a qualquer pessoa que desejasse cuidar dela 

para, principalmente, fazê-lo seu escravo”. (ibidem, p. 1).  

Do ponto de vista de Weber: 

Embora em termos jurídicos o abandono seja caracterizado pela falta, ação 
ou omissão dos pais ou quando é destituído dos pais o seu pátrio poder em 
virtude de uma sentença judicial, considero que quando uma criança ou um 
adolescente são colocados em um estabelecimento em regime de internato 
e não são assistidos pela família, ou seja, não têm uma relação de 
continuidade com a família, são abandonados, ainda que não o sejam em 
termos jurídicos. (WEBER, 1995, P.1). 

No Brasil colonial e imperial, a assistência a crianças e adolescentes 

abandonados era atribuída a entidades da Igreja e às irmandades de misericórdia, 

com caráter assistencialista ou benemérito, de sentido caridoso, Teoricamente a 
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Roda dos Expostos 1foi uma maneira de oficializar e institucionalizar o abandono no 

Brasil. A partir do século XII, quando se pensava em proteção à criança, pensava-se 

em instituições e, na verdade, o internamento de crianças tinha a finalidade de 

separá-las do convívio social, servindo mais aos interesses da sociedade do que aos 

de real proteção à criança. (WEBER, 1995, p. 2). 

Segundo Rizzini  

Uma modalidade de atendimento a bebês abandonados de longa duração 
foi o sistema das Rodas de Expostos, surgido no período colonial por 
iniciativa da Santa Casa de Misericórdia e somente extinto na República. No 
século XVIII, Salvador, Rio de Janeiro e Recife instalaram as suas Casas de 
Expostos, que recebiam bebês deixados na Roda, mantendo no anonimato 
o autor ou a autora do abandono. Até o século XIX, outras dez Rodas de 
Expostos surgiram no país, tendo o sistema persistido até meados do 
século XX. O sistema das Rodas de Expostos surgiu na Europa católica, em 
países como França e Portugal, e atendeu a milhares de crianças 
abandonadas. (RIZZINI, 2004 p. 23). 

Utilizadas em diversos países dentre eles o Brasil, a roda dos expostos 

destinava-se a receber crianças recém-nascidas, abandonadas pelos pais.  Ao longo 

da história o abandono de filhos não atingia apenas segmentos da população 

empobrecida, a entrega ou abandono de crianças na roda dos expostos, eram 

praticados também por pessoas com maior poder aquisitivo, por motivos diferentes 

das pessoas pertencentes às camadas mais pobres da população, pois o que estava 

em jogo era a “honra” das mulheres ou a divisão de posses. (FÁVERO, 2007). 

De acordo com Camargo: 

Foi também possível registrar, ao longo do período de funcionamento das 
rodas dos expostos ou enjeitados – essas eram duas formas não muito 
diferente de denominação – o abandono de crianças advindas de famílias 
ricas. Para essas famílias a roda possuía uma conotação diferente e, 
portanto, a possibilidade de uma forma de utilização outra: escondiam, 
temporariamente, o fruto dos erros cometidos pelos jovens ou adultos 
adúlteros de modo a garantir a preservação da honra por meio do abandono 
anônimo, até que a situação pudesse ser remediada e a criança,mantida 
sob tutela da instituição, retomada, registrada e inserida no seio da família. 
(CAMARGO, 2006 p.36). 

As mulheres que pertenciam às classes médias e altas tinham mais facilidade 

de acesso à informação e a métodos contraceptivos e até abortivos, podendo dessa 

forma evitar a gravidez ou abortar no caso de uma gravidez indesejada, contando 

                                            

1 Segundo Marcílio (1997) o nome roda [dos expostos] provém dos dispositivos onde se colocava os 
bebês que se queriam abandonar. Sua forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, era fixada 
no muro ou na janela da Instituição. No tabuleiro inferior e na sua abertura externa, o expositor 
depositava a criancinha que enjeitava. A seguir, ele girava a roda e a criancinha já estava do outro 
lado do muro. Puxava-se uma cordinha com uma sineta, para avisar a vigilante ou rodeira que um 
bebê acabava de ser abandonado e o expositor furtivamente retirava-se do local, sem ser 
identificado. 
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com acesso a bons recursos médicos, mesmo que clandestinos, visto que tal ato é 

ilegal no Brasil2. Dessa forma, na contemporaneidade, a entrega ou o abandono de 

filhos passaram a ser praticados com maior concentração por segmentos pobres da 

população. (FÁVERO, 2007). 

O abandono de crianças que sempre existiu na sociedade, tornou-se uma 

prática comum e foi assumida como alternativa de sobrevivência pelas famílias dos 

séculos XVII, XVIII e XIX, estendendo-se até os dias atuais. (CAMARGO, 2006).  

Muitas famílias de baixa renda, sem condições para manter sua prole, 

encontraram na colocação em família adotiva a alternativa de sobrevivência para 

seus filhos. O lócus adotivo passa a ser então o espaço recorrente para atender a 

infância e à adolescência em situação de risco, retomando, desse modo, o meio de 

proteção e sociabilidade, que nos séculos anteriores estava muito mais direcionado 

aos internatos e abrigos. (SILVEIRA, 2005). 

Do ponto de vista de Rizzini: 

Hoje vivemos uma espécie de retórica que guarda relação com o passado, 
quando se repetia que as crianças só deveriam ser institucionalizadas como 
um último recurso. Não se fala mais de internação de menores 
abandonados e delinqüentes, mas sim do abrigamento de crianças e 
adolescentes em situação de risco, também em último caso, respeitando 
seu direito à convivência familiar e comunitária. É importante reiterar que o 
fenômeno não se apresenta como nos séculos anteriores, mas que suas 
raízes são facilmente identificáveis no passado, sobretudo no que se refere 
à mentalidade e à renitência de certas práticas institucionais. (RIZZINI, 
2004, p.14). 

Um dos problemas importantes na sistemática de acolhimento institucional 

3infanto-juvenil é justamente, a atenção a família, com o objetivo de promover a 

reintegração da criança e do adolescente a seu meio sóciofamiliar. Muitas vezes 

essas instituições regulamentam visitas mensais e não disponibilizam meios para as 

famílias com maiores dificuldades efetivá-las. 

Na opinião de Weber (2000) um modelo eufemista da “Roda dos Expostos” 

atualmente são as instituições de internamento de crianças chamadas de “Unidades 

                                            

2 No Brasil, o aborto é permitido apenas nos casos em que a gravidez é fruto de violência ou implica 
em risco à vida. Sabe-se, contudo, que o recurso ao aborto tem sido utilizado por todos os 
seguimentos sociais, em diversas outras situações em que a gravidez não é desejada. 
3 Pode-se definir o acolhimento institucional como uma medida de proteção prevista no ECA (art.101, 
VII), de caráter excepcional e provisória, desenvolvida por organização governamental ou não 
governamental, que acolhe crianças ou adolescentes afastados do convívio familiar em face da 
impossibilidade do cumprimento das obrigações decorrentes do poder familiar, visando posterior 
retorno à família de origem ou a colocação em família extensa ou substituta. 
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de Abrigo”, na contramão do que reza o ECA: “Toda criança tem o direito à 

convivência familiar e comunitária”. 

Somente foi ou é possível a prática da adoção porque existiu e existe uma 

demanda de crianças em situação de abandono podemos então afirmar que 

enquanto práticas, abandono e adoção coexistem, mas nem sempre uma prática 

sustenta a outra. 

 
2.2 A FAMÍLIA E O SEU PAPEL NA CONSTITUIÇÃO DO INDIVÍDUO 

 

Durante a infância os valores são formados e as crianças compreendem-se 

enquanto sujeitos de deveres e direitos. Nessa etapa da vida, a função matriarcal da 

família é fundamental; ela atua no desenvolvimento das crianças, mediando às 

relações entre o âmbito privado e coletivo. É o alicerce para a vida e é na base 

destas famílias que as crianças nascem, crescem e se desenvolvem, integrando-se 

ao meio social, devendo a família dotar-lhes de condições para tal.  

É o ambiente em que a criança começa a desenvolver sua afetividade e 

segurança emocional. Não importa o tipo de formação – tradicional ou criada a partir 

de afinidades – a família ainda é o principal núcleo de apoio, orientação, cuidado 

socialização no desenvolvimento infanto-juvenil. (IPEA/CONANDA, 2004). 

Como descrito por Simões: 

A família constitui a instância básica, na qual o sentimento de pertencimento 
e identidade social é desenvolvido e mantido e, também, são transmitidos 
os valores e condutas pessoais. Apresenta certa pluralidade de relações 
interpessoais e diversidades culturais, que devem ser reconhecidas 
respeitadas, em uma rede de vínculos comunitários, segundo o grupo social 
em que está inserida. (SIMÔES, 2014, p. 191). 

A política Nacional de Assistência Social (PNAS) preconiza através do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) a matricialidade sócio-familiar4, 

destinando à família o papel de célula primeira e vital da sociedade, base das 

relações sociais, aonde são construídos, em primeiro momento, os valores e 

conceitos que norteiam os indivíduos. (BRASIL, 2004). 

Freqüentemente nos deparamos com famílias que não assumem, na 

integralidade, o papel social de mantenedora e responsável pelo desenvolvimento 

das crianças, assim cresce o número de crianças que embora possuam vínculos, 

                                            

4  A Política Nacional de Assistência Social/2004 no item Matricialidade Sócio-familiar aparece família 
na condição de sujeito de direitos, independente dos formatos ou modelos que assumem. 
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estes estão fragilizados e muitas vezes por vias de romper com a rede familiar que 

além de não fornecerem garantias demandado Estado proteção social e acesso a 

direitos sociais.  

De acordo com o que preconiza a Política Nacional de Assistência Social: 

É preciso desencadear estratégias de atenção sociofamiliar que visem à 
reestruturação do grupo familiar e a elaboração de novas referências morais 
e afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de proteção básica ao 
lado de sua auto-organização e conquista de autonomia... A ética da 
atenção da proteção especial pressupõe o respeito à cidadania, o 
reconhecimento do grupo familiar como referência afetiva e moral e a 
reestruturação das redes de reciprocidade social. (BRASIL, 2004:30) 

Muitas dessas famílias abandonam porque são abandonadas. Nestas 

circunstâncias, cabe ao Estado prestar proteção não só as crianças, mas também a 

seus familiares, buscando a manutenção de vínculos, aplicando medidas de 

prevenção ao abandono e adotando medidas de reintegração familiar. Em termos 

gerais, a família pode ser considerada ao mesmo tempo como alvo e forma da 

intervenção pública. (SILVEIRA, 2005). 

Por reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão 
sociocultural geram sobre as famílias brasileiras, acentuando suas 
fragilidades e contradições, faz-se primordial sua centralidade no âmbito das 
ações da política de assistência social, como espaço privilegiado e 
insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora de cuidados 
aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e protegida. Essa 
correta percepção é condizente com a tradução da família na condição de 
sujeito de direitos, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica de Assistência Social 
e o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004, p. 40-41). 

A linha divisória das responsabilidades na proteção de crianças e 

adolescentes entre a família e o Estado é tênue. Esse papel deve ser compartilhado, 

não só pela família e Estado, mas pela sociedade como um todo. Há uma urgência 

social, buscando respostas concretas ao abandono não só de crianças, mas das 

famílias brasileiras. Os programas de apoio sociofamiliar têm como objetivo 

fundamental garantir o direito a convivência familiar e comunitária, esses programas 

estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. (PNAS, 2004). 

“É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar 

e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”. (BRASIL, 

1990 art. 19). 

Para Mioto:  

A situação de sofrimento e abandono de milhares de crianças e 
adolescentes em todo o mundo tem colocado em pauta o discurso sobre a 
importância da família no contexto da vida social. Assim, ela tem sido 
valorizada cada vez mais no âmbito das propostas de enfrentamento às 
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diferentes manifestações de “mal-estar infanto-juvenil”, através de 
programas geralmente denominados de orientação e apoio sociofamiliar.  
(MIOTO, 2006 p.43).  

A Lei orgânica da Assistência Social (LOAS) expressa, entre seus objetivos, 

“a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o 

amparo às crianças e adolescentes carentes; e a promoção a integração ao 

mercado de trabalho” (art. 2°). Defende ainda a perspectiva de uma assistência 

social integrada às políticas setoriais de forma a garantir o enfrentamento à pobreza, 

os mínimos sociais e a universalização dos direitos sociais, entre outros (parágrafo 

único). (BRASIL, 1993). 

Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na 
vida social e, portanto, merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem 
sido cada vez mais discutida, na medida em que a realidade tem dado 
sinais cada vez mais evidentes de processos de penalização e desproteção 
das famílias brasileiras. Nesse contexto, a matricialidade sociofamiliar passa 
a ter papel de destaque no âmbito da Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS. (BRASIL, 2004 p. 42). 

O artigo 23 do ECA dispõe  “A falta ou a carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar5“e ainda: 

“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”. Garante também: “A 

perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em 

procedimento contraditório” (BRASIL, 1990 art.24).  

De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal de 1988: 

É dever do Estado, da família e da sociedade 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. (BRASIL. Art.227, 1988). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente buscou regulamentar a efetividade 

dos direitos fundamentais previstos no artigo 227 da Constituição Federal que 

garante direitos fundamentais destinados a infância e a adolescência, entre esses 

                                            

5 A perda do poder familiar é a forma mais grave de destituição do poder familiar e se dá por ato 
judicial quando o pai ou mãe castigar imoderadamente o filho, deixá-lo em abandono, praticar atos 
contrários à moral e aos bons costumes ou incidir de forma reiterada no abuso de sua autoridade. 
Faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens do filho menor. A suspensão do poder 
familiar é uma restrição no exercício da função dos pais, estabelecida por decisão judicial e que 
perdura enquanto for necessária aos interesses do filho menor.  
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direitos encontra-se o direito a convivência familiar6como direito fundamental da 

criança e do adolescente.   

Crianças e adolescentes têm o direito a uma família, cujos vínculos devem 
ser protegidos pela sociedade e pelo Estado. Nas situações de risco e 
enfraquecimento desses vínculos familiares, as estratégias de atendimento 
deverão esgotar as possibilidades de preservação dos mesmos, aliando o 
apoio sócio-econômico à elaboração de novas formas de interação e 
referências afetivas no grupo familiar. No caso de ruptura desses vínculos, o 
Estado é o responsável pela proteção das crianças e dos adolescentes, 
incluindo o desenvolvimento de programas, projetos e estratégias que 
possam levar à constituição de novos vínculos familiares e comunitários, 
mas sempre priorizando o resgate dos vínculos originais ou, em caso de sua 
impossibilidade, propiciando as políticas públicas necessárias para a 
formação de novos vínculos que garantam o direito à convivência familiar e 
comunitária. (CNJ, 2018) 

O direito a convivência familiar sofreu alterações dadas pela lei n. 12010/09, o 

que deixa mais claro como deve ocorrer este direito e o instituto da adoção acaba 

sendo reconhecido como uma das formas para a sua realização. Na impossibilidade 

de serem criadas e educadas no seio da família biológica (ligada por laços de 

consangüinidade), as crianças ou adolescentes podem criar-se e educar-se em 

família extensa ou ampliada7. Como medida de proteção as crianças e os 

adolescentes podem criar-se em família substituta 8nas modalidades de guarda, 

tutela e adoção desde que não exista vínculo biológico entre pai e filho. (FERREIRA, 

2010). 

Simões (2014) explica que a guarda, conforme o art. 33 do ECA, é uma 

medida de colocação de criança ou adolescente em família substituta, não 

estrangeira, por maio da qual se obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional, conferindo , a um dos familiares, denominado de responsável, o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. É a forma preliminar de se proteger o 

menor entregando-o a uma família substituta. Diferencia-se da tutela e da adoção, 

em especial, por não pressupor destituição ou suspensão do poder familiar dos pais 

(família natural). 

                                            

6 Direito a convivência familiar e comunitária, determina a necessidade de reavaliação de criança em 
acolhimento familiar ou institucional: deve ocorrer a cada seis meses no máximo, pela equipe 
interprofissional ou multidisciplinar.  
7 Família extensa ou ampliada segundo o ECA é “aquela que se estende para além da unidade pais e 
filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade”. 
8 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 o apoio dos técnicos responsáveis pela execução 
da política municipal de garantia do direito a convivência familiar. 
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Segundo o Código Civil e o ECA, a tutela é o encargo de natureza 

assistencial, atribuída a uma pessoa capaz, também denominada de responsável ou 

tutor, para cuidar da pessoa de um menor, denominado de tutelado ou pupilo e 

administrar seus bens, suprindo a falta do poder familiar. Em princípio não detém a 

guarda.  A tutela cessa com a destituição, a maioridade ou com a emancipação do 

tutelado, igualmente se os pais recuperarem o poder familiar, ou se este decorrer da 

adoção ou do reconhecimento do filho havido fora do casamento. (SIMÔES, 2014). 

Uma das linhas fundamentais da Constituição e do ECA é a priorização da 

reinserção familiar, mesmo que em família substituta, de crianças e adolescentes em 

conflito familiar ou abandonadas, Ao contrário da concepção estatizante anterior, em 

que a prioridade era atribuída ao Poder Público, por meio de instituições 

encarregadas da ressocialização, como a FEBEM. O ECA e os juizados da Criança 

e do Adolescente passaram a priorizar os procedimentos de ressocialização familiar 

ou de guarda e, sobretudo, de adoção. (ibid). 

“Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão 

considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou adaptação à família 

substituta, conforme o caso”. (Art. 90, ECA). 
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3. ADOÇÃO TARDIA: INCLUSÃO OU EXCLUSÃO  

 

3.1 ADOÇÃO: CONCEITO, HISTÓRICO E TRANSFORMAÇÕES NAS LEIS 
 

A adoção faz parte da cultura brasileira desde a colonização, mas essa 

prática vem se transformando, acompanhando as mudanças sociais ao longo do 

tempo e ganhando contornos de acordo com as circunstâncias socioeconômicas e 

políticas de cada momento histórico. Apenas recentemente na história do Brasil, 

passamos a reconhecer e legitimar as crianças e adolescentes como sujeitos de 

direito. Há pouco tempo houve equiparação jurídica entre filhos naturais e adotivos, 

graças ao empenho das famílias e ativistas do movimento da convivência familiar e 

comunitária. (CNJ, 2018). 

Iniciou-se uma preocupação maior com a criança a ser adotada que com os 
adotantes e a nova adoção prevista no ECA acabou com a discriminação 
entre crianças e adolescentes adotados e biológicos. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 estabelece em 
seu artigo 43 que “A adoção será deferida quando apresentar reais 
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”. (BRASI, 
1990, art. 43). 

O Código de Hamurabi é considerado a primeira codificação jurídica de que a 

humanidade tem notícia. Hamurabi foi rei da Babilônia no período de 1750 a 1685 

a.C. e. nesse Código que recebe seu nome, existem 282 dispositivos, entre os quais 

nove se referem a adoção. (GUEIROS, 2006) 

A palavra adoção vem do latim “adoptio”, que significa “tomar alguém como 

filho”. Ação de adotar, tomar para si com cuidados. (ibidem) 

Como conceitua Diniz (2010)  

Podemos definir a adoção como inserção num ambiente familiar, de forma 
definitiva e com aquisição de vínculo jurídico próprio da filiação, segundo as 
normas legais em vigor, de uma criança cujos pais morreram ou são 
desconhecidos, ou, não sendo em o caso, não podem ou não querem 
assumir o desempenho das suas funções parentais, ou são pela autoridade 
competente, considerados indignos para tal. (DINIZ, 2010, I, p.67).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente que tem como princípio a proteção 

integral dos direitos da criança e do adolescente deslocou o foco da atenção em 

relação ao instituto da adoção. Não há mais preocupação em dar filhos aos casais 

que não os têm, mas sim de dar uma família para a criança, ou adolescente, que 

não a possui. (FERREIRA, 2010). 

Do ponto de vista de Gueiros (2007, p. 23) “A centralidade da adoção está na 

satisfação dos interesses da criança; contudo, essa é uma concepção atual, pois ao 

longo do tempo, e nas diversas culturas, ela assumiu diferentes feições”.  
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O instituto da adoção, com relatos na Antiguidade e origem no direito romano, 

foi inicialmente contemplado em nosso sistema jurídico pelo Código Civil de 1916 9 

(lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916), que regulamentou a matéria nos artigos 368 

a 378. A adoção tinha pouco valor social, sendo assim não havia benefício para a 

criança, os limites mínimos da idade do adotante era de 50 anos e muitos casais 

registravam filhos alheios como próprios10, pois havia muitos entraves e dificuldades 

impostas pela lei. Os casais adotantes recorriam à maneira mais simples, ainda que 

se tratasse de delito previsto no Código Penal. (FERREIRA, 2010) 

Posteriormente, sofreu modificações pela lei n. 3.133, de 8 de maio de 1957, 

dando caráter assistencial ao instituto e trazendo novas regras para a adoção, 

atualizando o Código Civil, agora o casal deveria ser casado a no mínimo 5 anos, o 

adotante deveria ter no mínimo 30 anos de idade e a diferença de idade exigida 

entre adotante e adotado passou de  18 para 16 anos. (ibidem). 

Com a Lei n. 4.665, de 2 de junho de 1965, sobre “legitimação adotiva”. Vê-se 

pela primeira vez a idéia de um laço irrevogável (limitado) à criança é que cessa 

qualquer ligação com a família anterior, com exceção da questão sucessória. A lei 

diz respeito a órfãos, de pais desconhecidos, ou a “menores abandonados” até a 

idade de 7 anos. Com o código de menores de 1979, passaram a coexistir duas 

formas de adoção – plena (à imagem da legitimação adotiva) e simples (à imagem 

do Código Civil). O ECA e o Código Civil erradicaram essas duas formas em um 

único instituto.  

No Brasil, a adoção é hoje, regulada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA – Lei nº 8069, de 13/7/1990 com base no artigo n° 227 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. O novo Código Civil – Lei 

nº 10409, de 10/1/2002 em vigor desde janeiro de 2003, também trata de adoção e, 

                                            

9 Em fase anterior a edição da Lei n° 3.071 de 01 de janeiro de 1916 – Código Civil, a adoção não era 
regulamentada de forma sistemática. Foi através das Ordenações Filipinas que a adoção foi 
introduzida no Brasil, e a primeira lei a tratar do tema foi promulgada em 22 de setembro de 1828 com 
características trazidas do direito português. Posteriormente surgiram outros dispositivos que também 
trataram do instituto, como o Decreto n° 181, de 24 de janeiro de 1890, a Consolidação das Leis Civis 
de Teixeira de Freitas e a nova Consolidação das Leis Civis de Carlos de Carvalho publicada em 
1915. 
10 Fonseca (2006) caracteriza este procedimento como sendo “adoção a brasileira”, nesse caso não 
há distinção entre filiação biológica e filiação social. É um processo irrevogável (os pais que quiserem 
voltar atrás têm que reconhecer que cometeram um crime) que integra a criança inteiramente na sua 
nova família, conferindo-lhe direitos em igualdade com as crianças “legítimas”. 
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dessa forma, atualmente, podem ser aplicadas ambas as leis à adoção de pessoas 

menores de 18 anos. (GUEIROS, 2007). 

Ocorreram algumas mudanças na legislação referente à adoção 

proporcionada pela vigência da Lei n. 12010, de 29 de julho de 2009 e pela Lei nº 

13.509, de 22 de novembro de 2017 que alterou vários capítulos do Estatuto da 

Criança e do adolescente, bem como artigos do Código Civil.  O ECA define a 

adoção no art. 39 § 1°“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. (BRASIL, 1990).  

No dizer de Simões: 

Uma das linhas fundamentais da Constituição Federal e do ECA é a 
priorização da reinserção familiar, mesmo que em família substituta, de 
crianças e adolescentes em conflito familiar ou abandonadas”. O ECA e os 
juizados da Criança e do Adolescente passaram a priorizar os 
procedimentos de ressocialização familiar ou de guarda e, sobretudo, de 
adoção. Ao contrário da concepção estatizante anterior, em que a prioridade 
era atribuída ao Poder Público, por meio de Instituições encarregadas da 
ressocialização, como a FEBEM. (SIMÕES, 2014, p. 244) 

A prioridade é buscar a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos 

familiares. A família é o ponto de partida para a construção dos valores, da 

personalidade e da identidade, é o alicerce para a vida. 

Lançado em 29 de abril 2008 pelo CNJ com objetivo de agilizar o processo de 

adoção, o Cadastro Nacional de Adoção (CNA) é uma ferramenta digital, segura e 

precisa que auxilia os juízes das Varas da Infância e da Juventude na condução dos 

procedimentos dos processos de adoção em todo o país. 

 No CNA estão concentradas as informações referentes aos pretendentes 

habilitados e às crianças e adolescentes aptos a serem adotados.  

A finalidade deste cadastro é agilizar os processos de adoção, por meio do 

mapeamento de informações unificadas, e viabilizar a implantação de políticas 

públicas relacionadas ao tema com maior precisão e eficácia. O instrumento amplia 

as possibilidades de consulta aos pretendentes cadastrados, facilitando, assim, a 

adoção de crianças e adolescentes em qualquer comarca ou Estado da Federação. 

(CNJ, 2018). 

A implantação do novo Cadastro Nacional de Adoção (CNA), desenvolvido 

pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que será lançado 

nacionalmente no segundo semestre de 2018, está progredindo em sua fase de 

testes.  
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Figura 1 – Novo sistema integrado de adoção e acolhimento 

 

FONTE: Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2018) 

 

O objetivo é colocar sempre a criança como sujeito principal, para que se 

permita a busca de uma família para ela, e não o contrário. Entre as medidas que 

corroboram essa intenção está à emissão de alertas em caso de demora no 

cumprimento de prazos processuais que envolvem essas crianças e a busca de 

dados aproximados do perfil escolhido pelos pretendentes, ampliando assim as 

possibilidades de adoção. (CNJ, 2018). 
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O Cadastro Nacional de Adoção conta também com a busca ativa cuja ideia 

central é conseguir famílias para crianças, em vez de crianças para os pais. Desta 

maneira é possível efetivar as adoções necessárias, em geral, de crianças mais 

velhas, com deficiência, doenças crônicas ou grupos de irmãos – as crianças reais 

que aguardam por uma família em instituições - em lugar de esperar por anos que 

uma criança idealizada seja incluída no cadastro. (ibid). 

Por meio de parcerias com as Varas de Infância, algumas Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e órgãos como o Ministério Público, têm coordenado 

buscas entre pessoas habilitadas para adoção para encontrar pais para aquelas 

crianças que não possuem pretendentes disponíveis no Cadastro Nacional de 

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

(CNJ). A Busca Ativa se presta única e exclusivamente a auxiliar na busca por 

adotantes prévia e regularmente habilitados para crianças e adolescentes 

denominados “de difícil colocação”. (CNJ, 2018). 

 A Busca Ativa é o auxílio legítimo constitucionalmente autorizado, prestado 

pela sociedade civil ao Estado na busca e localização de habilitados à adoção para 

crianças e adolescentes fora do perfil mais pretendido. Cientes desta realidade, as 

equipes técnicas das varas da infância e juventude buscam, cada vez mais, auxílio 

dos grupos de apoio à adoção, sérios e em que confiam para ajudar na localização 

de adotantes para as crianças de difícil colocação, por vezes ainda não destituídas 

ou em processo de destituição do poder familiar. (ibid). 

A ANGAAD (Associação Nacional de Grupos de Apoio a Adoção) é uma 

associação civil, filantrópica, cultural e de defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes, sem fins lucrativos, que congrega há 20 anos, mais de 130 Grupos 

de Apoio à Adoção (GAAs), com representatividade em todas as cinco regiões 

brasileiras. Trabalha pela garantia do direito à convivência familiar e comunitária 

de todas as crianças e adolescentes institucionalizados, na perspectiva de uma 

cultura de adoção que prioriza os interesses dessas crianças e adolescentes. 

(ANGAAD, 2018) 

O Rio de janeiro conta com mais de 20 grupos de apoio a adoção, alguns 

deles localizados em Niterói e São Gonçalo, são eles: Associação Civil “Quintal de 

Ana (Niterói), Grupo de Apoio à adoção “Claudia Diniz” (SG) e Grupo de Apoio à 

adoção de São Gonçalo e Região “Pontes do Afeto”. (ibid). 
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Quadro: 1 A Trajetória dos direitos das crianças e adolescente 

ANO ACONTECIMENTOS 

1871 Lei do Ventre Livre Assinada pela Princesa Isabel, a Lei do Ventre Livre 
considerava livres da escravidão os filhos de escravas nascidos a partir 
dessa lei. 
 

1923 Criação do Primeiro Juizado de Menores, Mello Mattos foi o primeiro juiz de 
Menores da América Latina. 
 

1927 Promulgado no Brasil o Código de Menores, o primeiro documento legal 
para população com menos de 18 anos, conhecido como Código Mello 
Mattos. Mais tarde em 1927 o Código de Menores proibiu o sistema das 
Rodas dos Expostos. O Código de Menores revestia a figura do juiz de 
grande poder, sendo que o destino de muitas crianças e adolescentes ficava 
a mercê do julgamento e da ética do juiz. 
 

1942 Criação do Serviço de Assistência ao Menor (SAM).  Instituído no governo 
de Getulio Vargas. O SAM era um órgão do Ministério da Justiça que 
funcionava como um equivalente ao sistema penitenciário para a população 
com menos de 18 anos. Sua orientação era correcional-repressiva. Período 
considerado especialmente autoritário do Estado Novo. 
 

1964  Criação da Funabem.  A Lei que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar 
do Menor (Lei 4.513 de 1/12/64). 

  

1979  Aprovação do Segundo Código de Menores O Código de Menores de 79 
(Lei 6697 de 10/10/79). 
Revogado, o Código de Menores Mello Mattos e substituído pelo Código de 
Menores de 79 mantendo, no entanto, a mesma linha de arbitrariedade, 
assistencialismo e repressão junto à população infanto-juvenil. 
 

1988 Promulgação da Constituição Federal do Brasil, após 18 meses de trabalho 
da Assembléia Constituinte, é promulgada a Constituição de 88, 
considerada a “Constituição Cidadã”. Marcada por avanços na área social, 
introduz um novo modelo de gestão das políticas sociais que conta com a 
participação ativa das comunidades através dos conselhos deliberativos e 
consultivos. 
 

1990 Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 

2009 Lei 12010 de 3 de agosto de 2009 – Lei da Adoção. Modificou vários artigos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, proporcionando uma unificação 
legislativa e de entendimentos relativos à adoção. 

2017 
 

Lei 13509 de 22 de novembro de 2017 - Dispõe sobre adoção e altera a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil). 

Fonte: Senado Federal (2018) 

http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/eca-e-legislacao/
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A lei do ventre livre garantia que as crianças nascidas a partir daquela data 

ficariam sob responsabilidade dos senhores de suas mães até completarem oito 

anos de idade. Após essa data, tinham duas opções. Ou recebiam indenizações por 

parte do Estado ou poderiam utilizar os serviços do menor até seus vinte e um anos. 

Na prática poucos foram os efeitos da lei, visto que poucos foram efetivamente 

entregues ao poder público e os senhores donos de escravos continuaram a utilizar 

sua força de trabalho. 

A Fundação do Bem Estar do Menor, substituta do Serviço de Assistência ao 

Menor, foi criada por lei no primeiro governo militar. Um de seus objetivos era o de 

formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. Ao longo de sua 

história, a Funabem e as correlatas Febens estaduais tiveram diferentes evoluções. 

Algumas apresentaram inovações pedagógicas, enquanto outras mantiveram a linha 

autoritária e repressiva, configurando um espaço de tortura e de desumanização 

autorizado pelo estado. 

Promulgado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, Lei 8.069/90) é considerado um documento exemplar de direitos 

humanos, concebido a partir do debate de idéias e da participação de vários 

segmentos sociais envolvidos com a causa da infância no Brasil. Apesar de 

representar uma grande conquista da sociedade brasileira, o Estatuto ainda precisa 

ser implementado de forma integral. 

A Lei 13509 de 22 de novembro de 2017 altera a Lei no 8.069, de 13 de julho 

de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre entrega 

voluntária, destituição do poder familiar, acolhimento, apadrinhamento11, guarda e 

adoção de crianças e adolescentes, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para estender garantias 

trabalhistas aos adotantes, e a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil), para acrescentar nova possibilidade de destituição do poder familiar. (BRASIL, 

2017). 

O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no 

âmbito de cada programa de apadrinhamento, ficará a cargo de cada programa 

                                            

11 Incluído pela Lei nº 13.509/2017 Art. 19-B, §1º - O apadrinhamento consiste em estabelecer e 

proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência 
familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, 
cognitivo, educacional e financeiro. 

http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/eca-e-legislacao/
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/eca-e-legislacao/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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municipal de acolhimento a definição de normas específicas, mas dá-se prioridade 

de colocação de crianças e adolescentes com remota possibilidade de inserção 

familiar ou colocação em família substituta. A ideia é assegurar para estas crianças e 

adolescentes a necessária convivência familiar e comunitária que a instituição de 

acolhimento tem dificuldade em suprir, bem como a criação de vínculos afetivos que 

servirão de suporte para toda da vida, primordialmente naquelas situações onde não 

se consegue a colocação em família substituta, e o jovem sai do acolhimento para a 

vida adulta e autônoma. (ibid). 

 

3.2 MITOS, MEDOS E PRECONCEITOS NA ADOÇÃO TARDIA 

 

“A adoção é única, assim, como os efeitos por ela produzidos, pois com a 

vigência do ECA , e posteriormente do Código Civil e da Lei n. 12010/2009, não há 

distinção no instituto da adoção como ocorria no passado”. (FERREIRA, 2014, p. 

64). 

A mudança ocorrida no conceito de família 12acarretou características 

específicas na adoção, que apesar de ser única, recebeu designações para 

especificar situações que interferem no modo de sua concretização. (ibidem). 

Como descrito por Simões: 

Entende-se por família natural, de origem biológica ou consanguínea, a 
comunidade formada pelos pais e seus filhos, conjuntamente ou não com 
avós, netos ou tios (3º grau, art.1.521 CC); monoparental, a da mãe ou pai, 
um sem o outro, com seus filhos; anaparental, a de familiares sem os pais, 
constituídas de irmãos, tios, sobrinhos, primos e outros, podendo incluir 
pessoas sem parentesco, em que a descendência biológica não é essencial 
e sim o vínculo afetivo; homoafetivas, as constituídas por pessoas do 
mesmo sexo, que se vinculam por laços de afetividade, de maneira pública, 
duradoura e contínua, dentro de um contexto familiar análogo ao 
casamento; e por família substituta, aquela em que é colocada a criança ou 
adolescente por meio da guarda, tutela ou adoção. (SIMÕES, 2014, p. 195) 

Dentre estas modalidades, com designações específicas de caráter 

doutrinário, podem-se arrolar as seguintes situações: Adoção singular, unilateral e 

conjunta, Adoção póstuma, Adoção por estrangeiro, Adoção por ascendentes e 

irmãos do adotando, Adoção por tutor e curador, Adoção por conviventes, Adoção 

intuiti persona, Adoção tardia e inter-racial para a qual foi lançado um olhar 

                                            

12 A família mudou radicalmente, alterando a sua forma de constituição, tanto que a própria 
Constituição Federal acabou por defini-la como sendo a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes (art.226, § 4°). O ECA reforçou tal concepção e agregou o conceito de família 
substituta e família extensa ou ampliada. (ibid). 
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específico. A modalidade de “adoção tardia” também apresenta características 

especiais em face da discriminação, não só pela idade, mas também pela etnia da 

criança ou adolescente adotando. 

 Como aponta Vargas (1998) e Weber (1998) a adoção é considerada tardia 

quando a criança a ser adotada tiver mais de dois ou 3 anos de idade. Ocorre na 

hipótese de a criança ou o adolescente ter sido retirado ou abandonado pela família 

biológica ou ampliada, após essa idade mínima de dois anos, por circunstâncias que 

justifiquem a destituição do poder familiar. 

A perda do poder familiar é uma medida extrema que só acontece em último 

caso. No entanto, é de suma importância discuti-la, compreendendo que ela pode 

ser influenciada por causa das expressões da questão social ocasionadas pelo 

sistema capitalista, pela falta de políticas públicas eficazes e por programas sociais 

que visam soluções de caráter paliativo. 

Como descrito por Vargas: 

Tardia é um adjetivo usado para designar a adoção de crianças maiores. 
Considera-se maior a criança que já consegue se perceber diferenciada do 
outro e do mundo, ou seja, a criança que não é mais um bebê, que tem 
certa independência do adulto para satisfação de suas necessidades 
básicas. Vários autores consideram a faixa etária entre dois e três anos 
como um limite entre a adoção precoce e a adoção tardia. Outros fatores 
também concorrem para essa avaliação como o tempo de permanência da 
criança em instituição e o seu nível de desenvolvimento. Pode acontecer 
que crianças com dois, três anos ainda não apresentem comportamentos 
compatíveis com a sua faixa etária, ou seja, não andam sozinhas, não falam 
ou usam fraldas e a adaptação delas não apresentará características típicas 
de uma adoção tardia. (VARGAS, 1998, p. 35) 

“Segundo estudos, no Brasil o perfil da criança desejada para adoção pelos 

pretendentes é o de até três anos de idade, de cor de pele branca, sexo feminino, 

sem doenças ou deficiências e sem irmãos”. (VARGAS, 1998). 

No acesso ao direito à convivência adotiva há várias intercorrências que 

podem influenciar o destino daqueles que esperam ser adotados. As características 

do adotando, tais como ser do gênero feminino, recém-nascido e saudável, são 

elementos reafirmados na cultura da adoção. 

Ao se falar em adoção é preciso entender que existem centenas de pessoas 

querendo adotar uma criança e milhares de crianças esquecidas nas instituições 

desejando uma família substituta. Por que, então, estes dois segmentos da 

população não se encontram? 

A figura abaixo mostra que das crianças disponibilizadas para adoção, 67,7% 

só aceitam crianças de até 4 anos de idade e há maior concentração no grupo da 
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faixa etária entre 13 e 17 anos de idade e dos pretendentes a adoção, só 7% 

aceitam adotandos nessa faixa etária. 

 

Figura 2: Conta que não fecha 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2017) 

 

 Weber (1995) aponta que em pesquisa realizada com pais e filhos adotivos e 

com a população em geral indica alguns determinantes para este desencontro de 

crianças e adolescentes institucionalizados e postulantes à adoção. A principal 

variável encontrada resume-se em uma palavra: preconceito seja ele consciente 

ou não. 
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De acordo com as opiniões de boa parte da população encontrada em nossas 

pesquisas, as pessoas:  

 

 Teriam medo de adotar crianças mais velhas (acima de 6 meses) pela 

dificuldade na educação; 

 Teriam medo de adotar crianças de cor diferente da sua pelo "preconceito dos 

outros"; 

 Teriam medo de adotar crianças com problemas de saúde pela incapacidade 

de lidar com a situação e pelas despesas altas que teriam; 

 Teriam medo de adotar uma criança que viveu muito tempo em orfanato pelos 

"vícios" que traria consigo; 

 Medo de que os pais biológicos possam requerer a criança de volta; 

 Medo de adotar crianças sem saber a origem de seus pais biológicos, pois a 

"marginalidade" dos pais seria transmitida geneticamente;  

 Culpabilizam somente os pais pelo internamento e abandono dos filhos e 

pensam que o governo deveria controlar o número de filhos, principalmente 

em mulheres pobres; 

 Pensam que uma criança adotada, cedo ou tarde, traz problemas; 

 Acreditam que a adoção visa primordialmente o adotante e não a criança, 

sendo um último recurso para pessoas que não conseguem ter filhos 

biológicos; 

 Acreditam que a adoção pode servir como algo para "desbloquear algum fator 

psicológico" e tentar ter filhos naturais; 

 Acham que quando a criança não sabe que é adotiva ocorrem menos 

problemas, assim, deve-se adotar bebês e "fazer de conta" que é uma família 

natural; 

 Acham que as adoções realizadas através dos Juizados são demoradas, 

discriminatórias e burocráticas e recorreriam à adoção "à brasileira" caso 

decidissem adotar; 

 Consideram que somente os laços de sangue são "fortes e verdadeiros". A 

maioria destes conceitos errôneos poderia ser esclarecida através de 

campanhas, publicações, folhetos, cursos e outras estratégias que visassem 

simplesmente maiores informações sobre o tema. 
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Na opinião de Weber: 

O que se percebe é que as generalizações cotidianas, a falta de preparo e 
reflexão anterior parece ser determinante e geradores do temor à perda, 
fortalecendo os mitos dos laços biológicos como aqueles "naturais" e 
"verdadeiros" Assim, os pais adotivos tentam, como camaleões, camuflar as 
relações adotivas e imitar uma família biológica. E com isso passa-se a 
entender também o porquê as adoções interraciais, de portadores de 
deficiência e de crianças maiores são tão raras: são evidentes demais! 
(WEBER, 1995).   

Como conceitua Ferreira: 

A adoção inter-racial é aquela que se verifica quando há diferença étnica 
entre adotante e adotado. Da mesma forma que a adoção tardia, essa 
modalidade de adoção também apresenta características especiais em face 
da discriminação, não pela idade, mas pela etnia da criança ou adolescente 
adotando. Isso ocorre em face das expectativas dos pretendentes à adoção 
que idealizam a criança a ser adotada com suas semelhanças físicas. 
(FERREIRA, 2010, p. 85). 

As famílias que recorrem à adoção buscam uma criança idealizada e sequer 

cogitam a idéia de poder exercitar a alteridade e o convívio com as diferenças. Para 

muitos adotantes, a semelhança com o adotado pode facilitar a integração e a 

compreensão do processo adotivo, diminuindo o preconceito que existe. (SILVEIRA, 

2005). 

No dizer de Camargo: 

Os mitos que constituem a atual cultura da adoção no Brasil apresentam-se 
como fortes obstáculos à realização de adoções de crianças “idosas” 
(adoções tardias), uma vez que potencializam crenças e expectativas 
negativas ligadas à prática da adoção enquanto forma de colocação de 
crianças em famílias substitutas. (CAMARGO, 2006, p. 80). 

O preconceito racial no processo de adoção emerge através das exigências 

impostas pelos casais requerentes, que, ao se cadastrarem, expõem como idealizam 

e como desejam a criança, tratando a questão, muitas vezes, como um ato 

mercantilizável. (Rufino, 2002). 

A idealização de certo tipo de filho está muito mais presente na filiação 

adotiva, talvez pela possibilidade de escolher, de selecionar, o que nem sempre 

ocorre quando se pensa na filiação pelos laços de consangüinidade. (ibidem). 

São muitos os mitos acerca da consangüinidade, ou laços de sangue, tanto a 

família biológica quanto a família adotiva possuem a mesma essência, porém suas 

características são diversas e não podem ser perdidas de vista. Weber cita como 

exemplo simbólico a adoção do leãozinho Zimba no filme “O Rei Leão”. Um javali e 

um roedor adotaram o leãozinho depois que seu pai morreu e ele perdeu-se da mãe, 

formaram uma família muito feliz, mas com características peculiares que não 

podiam ser esquecidas afinal a constituição familiar de um leão, um javali e um 

roedor não é mesmo muito comum. (WEBER, 1995). 
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Como aponta Rufino: 

Historicamente, a criança adotada tem sido objeto de discriminação a partir 
dos preconceitos e estereótipos inseridos em nossa sociedade. Uma das 
mais fortes razões destes preconceitos tem sido a idéia da importância da 
consangüinidade – ou seja, dos laços de sangue. Em função desses laços, 
com vistas a uma preservação biológica, muitos casais que decidem adotar 
procuram o serviço específico, fazendo algumas exigências e restrições, 
estabelecendo critérios quanto à idade, à origem, ao sexo e, principalmente, 
à cor da criança desejada. (RUFINO. 2003, p. 80) 

Dentre os limites e preconceitos que atravessam o processo de adoção, 

verificamos o preconceito racial, constituindo-se um dos sérios entraves quanto à 

escolha do adotado. Na aplicação da medida da adoção, o grupo de origem negra 

que integra a relação dos excluídos, parece se destacar negativamente dos demais. 

A intolerância as diferenças raciais se configura na atitude de adotantes que 

expressam suas preferências, geralmente por crianças brancas. (FERREIRA, 2010) 

No dizer de Rufino (2003) e Silveira (2005), a criança adotada tem sido objeto 

de discriminação a partir dos preconceitos e estereótipos inseridos em nossa 

sociedade. 

 Rufino explicita que: 

A análise do processo de colocação em família adotiva põe na pauta de 
discussão, a discriminação às crianças e aos adolescentes, que são 
marcados pela pobreza e pelas diferenças étnicas. A busca pelos 
assemelhados e a dificuldade de aceitar crianças que não se encaixem nos 
padrões da estética vigente no imaginário da sociedade brasileira, são 
aspectos que têm sido incorporados no interior das práticas judiciárias, e 
revelam intolerância às diferenças raciais, e a negação à diversidade étnico-
cultural. (RUFINO 2003 p. 40) 

A desigualdade entre brancos e não brancos e a discriminação racial são 

fatos visíveis nos diversos setores da sociedade, apesar de aparecerem de forma 

velada, na base do mito da democracia racial. 13 

No dizer de Guimarães (2013, p. 34), a “afrocidadanização14 seria a base e a 

concretude de um processo de construção da verdadeira ‘democracia racial’, uma 

equidade social na qual todos os negros sejam plenamente estabelecidos na 

sociedade brasileira”. 

                                            

13 No Brasil, foi amplamente difundida a idéia da “democracia racial”, ou seja, a mestiçagem, o 
pensamento de que no Brasil não existem raças, de que somos um povo miscigenado: essa idéia se 
mostra como um mito a partir da observação de que no Brasil existe um preconceito racial, este 
preconceito visto como a crença em que há diferença entre as raças, inclusive, a supremacia da raça 
branca sobre a negra, a difusão desse pensamento só contribui para a perpetuação do racismo 
velado, presente em nossa sociedade. 
14 A afrocidadanização também representa e abarca diversos sentidos, entre eles; o reconhecimento 
da identidade racial como positiva e do protagonismo da população negra como fundadora e criadora 
da sociedade brasileira; o direito à igualdade e à liberdade de seus direitos e deveres; o direito à 
diferença; o direito de disputar os benefícios sociais em igualdade de oportunidades e de condições.  



 38 

Rufino (2002) argumenta que é condição essencial, a vivência e 

reconhecimento positivo, pela criança, das características culturais e biológicas que 

ela adquiriu originalmente, e em particular, a cor da sua pele, uma vez que os 

cidadãos afrodescendentes possuem ‘marcas’ a olhos vistos. Traços fenotípicos, 

como a cor da pele, são componentes da negritude, e que expressa à diferença, 

mesmo no caso da não-identificação, pois ela – a cor – expressa a marca de 

identidade de um grupo. Sendo assim, não há como negar a história pregressa de 

uma criança negra, pela existência de traços demarcados.  

Como descrito por Silveira: 

No Contexto da adoção há certa tendência a considerar os componentes 
raciais não só como aspectos pertinentes às identidades de crianças 
disponíveis para serem adotadas, mas também como meio de selecioná-las. 
Nesse sentido elas podem ser incluídas ou excluídas, abrindo um vasto 
campo para ações discriminatórias. (SILVEIRA, 2005, p.19). 

Em razão de suas diferenças, crianças e adolescentes sofrem determinações 

derivadas das desigualdades produzidas na sociedade 15submetendo-as a critérios 

seletivos. Esses diferentes continuam a lotar instituições esperando, um dia, resgatar 

o direito e o desejo de ser filho. (ibidem). 

No Brasil, o “estigma ”16 associado ao negro teve origem no século XVI 

quando os negros africanos foram capturados pelos traficantes de escravos e 

trazidos a força para a América, com o objetivo de trabalhar nas lavouras de cana de 

açúcar, no plantio de café, na mineração e no trabalho doméstico nas casas dos 

senhores de engenho. Foram escravizados e estigmatizados desde a sua captura. 

Carregam consigo a marca da corrupção e da degradação moral e espiritual.   

A situação de inferioridade socioeconômica e cultural que a população negra 

se encontra hoje é reflexo do histórico de escravização a que foram submetidos. 

Sem moradia, sem dignidade, sem moral, classificados como uma raça inferior e 

possuidores dos piores atributos genéticos, apesar de livre, a condição de ex- 

                                            

15No dizer de Fávero (2007), através da valorização do capital, em detrimento do humano, é que 

ocorre a ampliação das desigualdades sociais e a exploração do trabalhador (já que o sistema 
capitalista visa à obtenção de lucros). É necessário ter consciência que muitos indivíduos são vítimas 
de um sistema que se torna antagônico na medida em que ampara a minoria e exclui a maioria, 
deixando os indivíduos fragilizados não só no âmbito material, mas também emocional. 
16 Goffman (1988) conceitua em sua obra que: os gregos, que tinham bastante conhecimento de 
recursos visuais, criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se 
procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os 
apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um 
escravo, um criminoso ou traidor. Uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada: 
especialmente em lugares públicos. 
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escravo desqualifica e estigmatiza o negro. Em pleno século XXI essa população 

ainda luta contra o racismo e o preconceito. Os estereótipos,17os estigmas, o 

preconceito e a discriminação racial operam, na nossa sociedade, acarretando 

inúmeras desvantagens para o grupo negro e para toda a sociedade brasileira, 

direta ou indiretamente. (IPEA, 2011). 

Os estereótipos, por sua vez, dão origem ao estigma que imputado ao 
indivíduo negro dificulta sua aceitação no cotidiano da vida social. Impondo-
lhe a característica de desacreditado. Essa “marca” na relação social faz 
recair sobre o negro um olhar preconcebido, impedindo ao observador 
perceber a totalidade de seus atributos (GOFFMAN, 1963). 

Em síntese, o detalhamento dos traços raciais dos negros, além da 

categorização por meio de símbolos ou códigos nos procedimentos de adoção, 

serve, sobretudo, para excluir aqueles que efetivamente não são aceitos, reforçando 

as expressões de racismo e as desigualdades raciais vigentes no país.  

Como descrito por Schreiner (2000 apud Rufino, 2002 p. 4) grupos de 

trabalhadores Sociais nos Estados Unidos têm se oposto a adoção e ao acolhimento 

de crianças negras em famílias brancas. Foram apresentadas evidências por parte 

da Assisteance Association to Blacky Workers Colligated Profissionals5 à Comitiva 

Seleta da Assembléia Legislativa em defesa da reivindicação de que crianças 

negras deveriam ser entregues exclusivamente a famílias negras. Vejamos as 

principais justificativas apresentadas por eles: 

 As crianças negras que convivem com famílias brancas não chegam a 

desenvolver uma identidade negra positiva, confundindo identidades e 

desenvolvendo um conceito negativo a seu respeito, acreditando ou 

mesmo desejando serem brancos; 

 As famílias brancas, a menos que sejam muito cuidadosamente treinadas 

e acompanhadas, não conseguem transmitir às crianças negras a 

habilidade e as “técnicas de sobrevivência” que elas necessitam para lidar 

com as práticas racistas da sociedade e  

 As crianças crescerão sem a capacidade de relacionar-se com pessoas 

negras e, ao mesmo tempo, terão experimentado a rejeição da sociedade 

branca. 

                                            

17 Esteriótipo é um conceito, idéia ou modelo de imagem atribuída às pessoas ou grupos sociais, 
muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Em resumo, os estereótipos 
são impressões, pré-conceitos e “rótulos” criados de maneiras generalizadas e simplificadas pelo 
senso comum. (GOFFMAN,). 
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Weber (1998) se contrapõe ao fato de crianças negras serem adotadas 

apenas por famílias negras. Ressalta ainda que seja necessário resgatar o 

verdadeiro sentido de proteção à criança e rever o conceito de “criança adotável”. A 

autora afirma que criança adotável deve ser toda aquela que não tem possibilidades 

de ser criada por sua família de origem e está, portanto, pronta a integrar-se a uma 

família substituta.  

Para Rufino (2003), quando uma família biológica passa a não "assumir" mais 

seu filho por motivos quaisquer, a adoção inter-racial pode ser a opção para 

constituir a alternativa mais satisfatória, por ser uma medida que garante às crianças 

e adolescentes afrodescendentes, o direito essencial de poderem desenvolver-se 

em um contexto familiar efetivamente integrado, com os mesmos direitos de um filho 

biológico, sendo respeitado pelas suas diferenças, através do diálogo, e com a 

certeza de que pode-se sim, primar pela convivência harmoniosa entre as 

diferenças: é a celebração da diversidade.  

Na opinião de Rufino (2002)   

A adoção inter-racial evidencia todos estes desafios. E no Brasil, que ficou 
na contramão da história por ser um dos últimos países a abolir as chagas 
da escravidão, e que apresenta um número elevado de crianças e 
adolescentes afro-descendentes abandonados e/ou em instituições de 
abrigo, como poderemos lidar com esse problema? A adoção poderá dar 
resposta a essa indagação e dar solução a essa realidade fragmentada das 
crianças afro-descendentes? (RUFINO, 2002 p. 4). 

Com efeito, ser negro no Brasil significa ter oportunidades reduzidas em todos 

os setores da sociedade, a não ser que se chegue mais próximo da linha divisória 

entre brancos e negros. No contexto da adoção, em termos da escala do 

branqueamento, ser pardo claro significa ser quase branco e, por conseguinte, ter 

maiores possibilidades de acesso ao direito da convivência em família adotiva. Ao 

denominado preto, negróide ou com traços negróides predominantes resta apenas o 

abrigamento, com pouquíssimas chances de inclusão na ordem de preferência da 

adoção nacional. (SILVEIRA, 2005). 

Segundo o Plano Nacional de Promoção Proteção e defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à convivência Familiar e Comunitária: 

Toda criança e adolescente cujos pais são falecidos, desconhecidos ou 
foram destituídos do poder familiar têm o direito a crescer e se desenvolver 
em uma família substituta e, para estes casos, deve ser priorizada a adoção 
que lhes atribui a condição de filho e a integração a uma família definitiva. 
Este é o sentido da proposta de uma nova cultura para a adoção, que visa 
estimular, sobretudo, as adoções de crianças e adolescentes que, por 
circunstâncias diversas, têm sido preteridos pelos adotantes, especialmente 
os grupos de irmãos, as crianças maiores e adolescentes, aqueles com 
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deficiência ou com necessidades específicas de saúde, os 
afrodescendentes ou pertencentes a minorias étnicas, como forma de 
assegurar-lhes o direito à convivência familiar e comunitária. (CONANDA, 
2004, p. 74). 

A adoção é um ato de amor. Nasce do desejo de um encontro entre partes 

para a construção de uma família que, embora não tenha laços de sangue, traz a 

relação parental fundamentada no desejo desta união única para toda a vida. É 

preciso um trabalho focado na desconstrução de mitos e preconceitos, bem como na 

desconstrução do filho idealizado para o nascimento do filho real. Aceitar a criança 

ou o adolescente com sua própria história, muitas vezes permeada por negligência e 

abandono, é condição essencial para fazer nascer o filho por adoção. (CNJ, 2018) 

O Estatuto da criança e do adolescente traçou regras principais no que diz 

respeito aos procedimentos relativos à adoção, assim como no cadastro de 

pretendentes à adoção. O procedimento de adoção depende de uma verificação 

prévia dos requisitos formais e materiais do pretendente. Este deve requerer 

previamente sua habilitação, na Vara da Infância e Juventude competente, seguida 

de entrevistas com psicólogo e o assistente social e visitas domiciliares, os quais 

emitem um laudo sobre o habilitante e o perfil do adotando desejado, seguido de um 

parecer do Ministério Público. Segue-se a decisão do juiz concedendo ou não a 

habilitação, cuja formalização é a entrega do Certificado de Habilitação.  (SIMÕES, 

2014). 

Os principais requisitos para adoção são regidos pelo ECA (com as 

alterações da Lei n. 12010, de 03/08/2009) e pelos arts. 1681 a 1622 do Código 

Civil: 

 Idade mínima de 18 anos para adotante, independente de estado civil; 

 Diferença de 16 anos de idade, no mínimo, entre adotante e adotando; 

 Consentimento dos pais ou parentes legais do adotando; 

 Consentimento deste, se contar com mais de 12 anos; 

 Processo judicial; 

 Efetivo benefício para o adotando. 

Conforme evidencia Simões (2014), as crianças e os adolescentes aptos a 

adoção ficam em um programa de acolhimento institucional 18 (em entidades) ou 

                                            

18 Pode-se definir o acolhimento institucional como uma medida de proteção prevista no ECA (art. 
101, VII), de caráter excepcional e provisória, desenvolvida por organização governamental ou não 
governamental, que acolhe crianças ou adolescentes afastados do convívio familiar em face da 



 42 

familiar19 (sob guarda legal), esta última preferencialmente. Essas duas formas são 

medidas provisórias e excepcionais como meio de trânsito pra a reintegração a 

família de origem, ou caso não seja possível, para colocação em família substituta. 

O art. 46 do ECA exige que a adoção seja precedida de estágio de 

convivência do adotante com o adotando, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, 

observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades de cada caso. 

(redação dada pela Lei nº 13509, de 2017). Porém pode ser dispensado se o 

adotando não tiver mais de 1 ano de idade, ou se, qualquer que seja sua idade, já 

estiver na companhia do adotante, durante tempo suficiente para se poder avaliar a 

convivência da constituição de vínculo. (ibid). 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

impossibilidade do cumprimento das obrigações decorrentes do poder familiar, visando posterior 
retorno à família de origem ou a colocação em família extensa ou substituta. (ibid) 
19 O programa acolhimento familiar, foi introduzido pela Lei 12010/09, como medida de proteção no 
ECA (art.101, VIII), também tem caráter excepcional e provisório do acolhimento institucional, a 
diferença em relação ao acolhimento institucional decorre da maneira de como é executada a medida. 
No acolhimento institucional é uma instituição (governamental ou não) enquanto o acolhimento 
familiar é um programa de uma de uma instituição que envolve famílias previamente preparadas e 
cadastradas, sendo desenvolvido em suas residências (ECA art. 34, § 2°) e tem preferência sobre o 
acolhimento institucional (eca, ART. 50, § 11). o atendimento é oferecido no ambiente familiar, 
proporcionando a convivência familiar e comunitária da criança ou do adolescente acolhido. 
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4. O SERVIÇO SOCIAL NAS PRÁTICAS JUDICIÁRIAS COM A INFÂNCIA E A 

JUVENTUDE 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA TRAJETÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO 

SOCIOJURÍDICO 

 

A presença do Serviço Social na área sociojurídica acompanha o processo de 

institucionalização da profissão no país. Assim, no final da década de 1930, já se 

constata a atuação do assistente social junto ao “Juízo de Menores” e serviços 

especializados no Poder Executivo, tanto no Estado de São Paulo quanto no Rio de 

Janeiro, Na atualidade, a esfera sociojurídica absorve um amplo contingente de 

profissionais nos níveis estadual e municipal, e dispõe de destacada importância na 

efetivação dos direitos de cidadania. (IAMAMOTO, 2010). 

A área sociojurídica é aquela onde os profissionais atuam com a interface do 

jurídico e com o direito, entendendo que o universo jurídico é bem diferente do 

universo político. O universo político, por exemplo, atua no executivo, nas 

secretarias de assistência, na saúde, habitação e na educação. Nesse universo as 

relações são baseadas em pactuações, em consensos, onde a luta é pelo 

orçamento público, pelo atendimento a população para ter acesso a direitos. 

(BORGIANNI, 2004). 

O termo “sociojurídico” é relativamente recente na história do Serviço Social 
brasileiro. Ele surge, segundo Borgianni (2004), a partir da iniciativa da 
Editora Cortez de publicar uma edição da Revista Serviço Social & 
Sociedade nº 67, de 2001, com artigos que versassem sobre a inserção 
profissional no Poder Judiciário e o Sistema Penitenciário. Segundo a 
autora, no entanto, não foi possível fazer referência direta a esses espaços, 
porque [...] é toda nossa intervenção [de assistentes sociais] com o universo 
do jurídico, dos direitos, dos direitos humanos, direitos reclamáveis, acesso 
a direitos via Judiciário e Penitenciário. (BORGIANNI, 2004, p. 44 e 45). 

O termo “sociojurídico” revela o lugar que o Serviço Social brasileiro ocupa 

neste espaço sócio-ocupacional, após seu redirecionamento ético e político, 

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

contradições sociais profundas. Desse modo, é fundamental situar qual o significado 

sócio-histórico e político da dimensão “jurídica” para a sociedade, ou, como diz 

Borgianni (2012, p. 65): “por entender o “social” – ou essa partícula “sócio” – como 

expressão condensada da questão social, e dela emanarem continuamente as 

necessidades que ensejarão a intervenção de juristas, especialistas do Direito, de 

agentes políticos e seus partidos. (CRESSRJ, p. 11). 
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Por volta dos anos 40 houve a necessidade de inserção do profissional do 

Serviço Social junto ao poder judiciário. Iniciaram-se as atividades enquanto peritos 

sociais no âmbito do judiciário do estado de São Paulo. Com a promulgação do 

código de menores em 1979, este campo de atuação foi ampliado e os casos 

relacionados aos menores considerados abandonados ou infratores eram levados 

ao conhecimento dos comissários20. 

O desenvolvimento desse trabalho foi atribuído aos assistentes sociais no 

Juizado, abrindo um vasto campo para a consolidação de suas atividades, nesse 

contexto, o espaço do Serviço Social já estava consolidado, sobretudo considerando 

a compatibilidade entre o enfoque assistencialista que regia a nova lei, e a Política 

doBem-Estar do Menor, que tinha por objetivo suprir carências biopsicossociais21 da 

infância em situação de vulnerabilidade social. Internações e encaminhamentos de 

(FÁVERO; MELÃO; JORGE, 2005). 

De acordo com o CFESS 

A elaboração do novo Código de Menores, em 1979, e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em 1990, provocaram uma franca expansão das 
frentes de atuação do assistente social, o que levou a profissão a se 
debruçar de forma mais sistemática sobre as práticas desenvolvidas nessas 
instituições que estabeleciam relação direta com o universo do “jurídico” No 
decorrer do processo histórico, o Serviço Social consolidou-se e ampliou 
sua atuação por meio da inserção profissional nos Tribunais, nos Ministérios 
Públicos, nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas, nas 
Defensorias Públicas, nas instituições de acolhimento institucional, entre 
outras. (CFESS, 2014 P.10). 

O termo “sociojurídico” revela o lugar que o Serviço Social brasileiro ocupa 

neste espaço sócio-ocupacional, se refere às práticas profissionais que se articulam 

com ações de natureza jurídica, como aquelas desenvolvidas no Poder Judiciário e 

no Ministério Público em auxílio à aplicação de leis; na execução de programas 

vinculados à aplicação de medidas judiciais como no sistema Penal/Penitenciário ou 

                                            

20O comissário de menores é aquele profissional que atua auxiliando os Juízes das Varas da Infância 

e da Juventude na defesa dos direitos das crianças e adolescentes de todo o país. O comissário de 
menores exerce atividade voluntaria e que não gera vínculo empregatício ou obrigação de natureza 
trabalhista ou previdenciária. O número de comissários de determinada comarca será estabelecido 
pela Corregedoria Geral de Justiça, em geral, é credenciado um comissário para cada 5.000 
habitantes. (FÁVERO, 2007) 
21O modelo biopsicossocial é um conceito amplo que visa estudar a causa ou o progresso de 

doenças utilizando-se de fatores biológicos (genéticos, bioquímicos, etc), fatores psicológicos (estado 
de humor, de personalidade, de comportamento, etc) e fatores sociais (culturais, familiares, 
socioeconômicos, médicos, etc). O modelo biopsicossocial ao contrário do modelo biomédico, o qual 
atribui a doença apenas a fatores biológicos como vírus, genes ou anormalidades somáticas, abrange 
disciplinas que vão desde a medicina à psicologia e à sociologia. Por ser um conceito recente, sua 
prevalência varia entre as disciplinas. (ibid). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Etiologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_biom%C3%A9dico
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no Sistema de Proteção na área da infância e juventude; e na garantia de direitos 

humanos e sociais. 

 

Figura: 3 Espaços sócio-ocupacionais que compõem o sociojurídico 

 
Fonte: CFESS (2014) 

 

Fávero (2007) evidencia que historicamente, a abordagem do serviço social 

no âmbito da Justiça da Infância e Juventude tiveram como base, e recebe influência 

até hoje da metodologia operacional do “serviço social de casos individuais”, 

desdobrando em suas três etapas: estudo, diagnóstico e tratamento. 

Nos anos 40-50, quando da implantação formal do serviço social nos então 

denominados “Juizados de Menores”, “o serviço social de casos individuais” 

pautavam-se no referencial ideológico da doutrina social da Igreja Católica, que 

tomava como modelo de família a “sagrada família”, ou a família nuclear, e as 

técnicas utilizadas eram influenciadas pelo serviço social norte americano. 

Partindo dessa premissa é importante salientar que: 

O assistente social, por meio dessa metodologia, estudava a formação e o 
ambiente familiar, elaborava um diagnóstico no qual apontava sua 
funcionalidade ou disfuncionalidade frente ao modelo estabelecido como 
“normal” e aplicava ou indicava formas de tratamento, as quais, no âmbito 
da Justiça da Infância e Juventude, incluíam medidas judiciais acerca do 
“destino” da criança – dentre elas, a internação, a colocação em família 
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substituta ou o que se denominava de reajustamento na e da família de 
origem. (FÁVERO, 2007, p. 46) 

Esse modelo de intervenção direcionou a prática do serviço social na 

instituição judiciária ao longo de sua história, mesmo durante e posteriormente ao 

período do Movimento de Reconceituação22. A inserção da profissão no interior da 

organização judiciária acontece no âmbito das comarcas, sendo o assistente social 

subordinado ao juiz titular da Vara e solicitado para fornecer subsídios à ação 

judicial. (FÁVERO, 2007) 

Nas ações que as varas de Infância e Juventude operacionalizam, os 

instrumentos e técnicas de intervenção dos quais o serviço social lança mão são, 

fundamentalmente, a entrevista, a visita domiciliar, observação, com os objetivos de 

pesquisar e analisar acontecimentos, situações de vida. Nas relações que 

estabelece com as crianças, o adolescente e a família, o assistente social recolhe 

dados que sistematiza em um relatório, o qual subsidia a decisão judicial. (ibid). 

 

4.2 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS PROFISSIONAIS 

 

Os instrumentos técnico-operativos são componentes intrínsecos à 

intervenção dos assistentes sociais, pois estes, para a efetivação do trabalho, 

acionam instrumentais que mediam e potencializam ações. O seu uso adequado 

possibilita o conhecimento dos sujeitos atendidos e das relações que estabelecem 

no meio em que vivem, sendo por meio deles que se opera às demandas judiciárias. 

Os instrumentos usados são variados e não necessariamente são específicos 

de cada uma das áreas. Os fundamentos conceituais e o referencial teórico-

metodológico e ético político que norteia o projeto profissional de cada área de 

conhecimento é que irão diferenciar e explicitar as especificidades de cada 

profissão. (FÁVERO; MELÃO; JORGE, 2005). 

Os instrumentos compreendem um conjunto de técnicas para a materialidade 

do processo de trabalho. O instrumento é estratégia ou tática por meio da qual se 

                                            

22 O Movimento de Reconceituação do serviço social teve início em meados da década de 60, na 
América Latina. Tratou-se de um movimento interno da profissão, em que seus agentes “assumiram, 
como uma causa revolucionária, a intensa e profunda análise da ‘situação’ do Serviço Social no 
continente latino-americano, tanto no que se refere ao exercício profissional como aos seus 
fundamentos teóricos” (Martinelli, 1991 p. 143). No Brasil, esse movimento chegou um pouco mais 
tarde, embora não tenha atingido o conjunto da categoria, foi propulsor de avanços significativos no 
que se refere a um serviço social crítico na sua prática e preocupado com a produção de 
conhecimento. (FÁVERO; MELÃO; JORGE, 2005). 
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realiza a ação profissional; a técnica é a habilidade no uso do instrumento. 

(MARTINELLI, 2005). 

 Entrevista – é um importante instrumento e realizá-la em condições 

ambientais adequadas, que garantam a sua natureza confidencial e com 

prazo suficiente para repeti-la quantas vezes for necessário, é fundamental 

para o entendimento das situações na sua complexidade, garantindo que os 

entrevistados estejam em condições emocionais favoráveis para participarem 

desse atendimento. Visita domiciliar – a visita domiciliar tem um espaço 

próprio e peculiar na intervenção do assistente social. A visita tem como 

objetivo “clarificar situações, considerar o caso na particularidade de seu 

contexto sociocultural e de relações sociais”, não podendo, jamais, ser uma 

“visita invasiva” No âmbito do Judiciário, é comum as visitas serem 

determinadas pelos juízes e sugeridas pelos promotores. No transcorrer da 

visita, outros instrumentos são utilizados, como a observação, e em muitas 

situações ocorre também à intervenção na dinâmica familiar. 

 Visita a instituições – As visitas as instituições tem como objetivo a 

fiscalização de entidades, verificando, dentre outros aspectos, se suas 

atividades estão de acordo com a lei, sobretudo se as crianças estão sendo 

atendidas em suas necessidades e direitos.  

 Registros – Os profissionais de Serviço Social revelam que relatórios, laudos 

e pareceres, são formas de registros essenciais ao dia-a-dia do trabalho. 

 Relatório – O relatório social se traduz na apresentação descritiva e 

interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, enquanto 

objeto da intervenção desse profissional, no seu cotidiano laborativo. No 

sistema judiciário seu uso, que é muito comum no trabalho junto às Varas da 

Infância e Juventude, se dá com a finalidade de informar, esclarecer, 

subsidiar, documentar um auto processual relacionado a alguma medida 

protetiva ou sócio-educativa, prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ou enquanto parte de registros a serem utilizados para a 

elaboração de um laudo ou parecer.  

 Laudo – laudo social é utilizado no meio jurídico como mais um elemento de 

prova, coma finalidade de dar suporte à decisão judicial, a partir de uma 

determinada área do conhecimento, no caso, o Serviço Social. Ele possui 

uma estrutura que geralmente se constitui por uma introdução que indica à 
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demanda judicial e objetiva, uma identificação breve dos sujeitos envolvidos, 

a metodologia para construí-lo (deixando claros a especificidade da profissão 

e os objetivos do estudo), um relato analítico da construção histórica da 

questão estudada e do estado social atual da mesma, e uma conclusão ou 

parecer social, que deve sintetizar a situação, conter uma breve análise crítica 

e apontar conclusões ou indicativos de alternativas, do ponto de vista do 

Serviço Social, isto é, que expresse o posicionamento profissional frente a 

questão em estudo. 

 Parecer social – o parecer social é apontado como sendo “esclarecimentos e 

análises, com base em conhecimentos específicos do Serviço Social, a uma 

questão ou questões relacionadas a decisões a serem tomadas. Trata-se de 

exposições e manifestações sucinta, enfocando-se objetivamente a questão 

ou situação social analisada, e os objetivos do trabalho solicitado e 

apresentado; a análise da situação, referenciada em fundamentos teóricos, 

éticos e técnicos, inerentes ao Serviço Social – portanto, com base em estudo 

rigoroso e fundamentado – e uma finalização, de caráter conclusivo ou 

indicativo.  

 Estudo social – em Serviço Social não há uma resolução dos órgãos de 

classe sobre esses documentos, Contudo, a Lei n° 8662/93, que regulamenta 

a profissão, dispõe que, dentre outras competências, o assistente social, 

realiza “estudo sócio-econômico com os usuários para fins de benefícios e 

serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades”. O estudo social é um processo 

metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade conhecer 

com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou 

expressão da questão social, objeto da intervenção profissional – 

especialmente nos seus aspectos sócio-econômicos e culturais”. Destaca, 

ainda que de sua fundamentação rigorosa, teórica, ética e técnica, com base 

no projeto da profissão, depende a sua devida utilização para a garantia e 

ampliação de direitos dos sujeitos usuários dos serviços sociais e do sistema 

de justiça”.  

 Reunião – entende-se que as reuniões técnicas têm por objetivos 

proporcionar a reflexão teórico-prática e o redimensionamento do trabalho. 

Vale ressaltar a importância das reuniões entre as equipes de Serviço Social 
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e de Psicologia para que ocorra troca de conhecimentos, organização do 

atendimento à demanda, melhor relacionamento e a elaboração de projetos 

em comum. 

 

4.3 ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

Como caracteriza Ferreira (2010), antes do ECA realizavam-se avaliações 

denominadas sociais, o preenchimento era realizado em campos específicos, sem 

aprofundamento ou análise das questões levantadas. A esse procedimento era dado 

o nome de “sindicâncias”. Essa sindicância era realizada por “comissários de 

menores” – pessoas leigas, oficiais de justiça, voluntários, sem a necessária 

qualificação técnica.  “Os Juízes de Menores realizavam um trabalho 

assistencialista, sem um apoio técnico adequado e os Promotores de Justiça e 

Advogados não eram consideradas funções essenciais à justiça”.  

Ferreira (2010) evidencia que: 

Hoje a realidade é outra.  A Justiça da Infância e da Juventude proporcionou 
uma avaliação mais adequada dos atores envolvidos com o processo 
menorista, contemplando todos os segmentos que diretamente devem atuar 
para se alcançar o que melhor atenda aos interesses das crianças e dos 
adolescentes. Assim, referida a Justiça, mesmo tendo como fonte primária a 
Lei,  compreendeu que o seu campo de atuação não se limita apenas ao 
direito,  requerendo uma intervenção  multidisciplinar, que proporcionou a 
abertura para que profissionais de outras áreas, como psicólogos e 
assistentes sociais, passassem a auxiliar no encaminhamento dos 
problemas enfrentados. (FERREIRA, 2010 p. 91,92) 

 

“Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, 

prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a 

assessorar a Justiça da Infância e da Juventude”. (BRASIL, 1990, art.150). 

Como descrito por Ferreira (2010) não foi especificado quais são e quem 

integra os serviços auxiliares da Justiça da Infância e da Juventude, fazendo 

referência apenas à equipe interprofissional ou equipe técnica. Como regra geral 

esses serviços são executados por assistentes sociais e psicólogos, no entanto nada 

impede a inclusão de outros profissionais.  

A Lei 12010/09 apresentou a obrigatoriedade da intervenção técnica, 

principalmente nos processos de colocação de crianças em família substituta, que 

pela antiga redação do ECA não era obrigatória. (ibidem). 
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Ferreira (2010) ressalta que o processo de adoção é um dos mais importantes 

na área da Infância e da Juventude, visto que tem por objetivo a colocação de 

criança ou adolescente em família substituta, de forma definitiva e irrevogável.  

Cabe ao assistente social como integrante de uma equipe interprofissional no 

âmbito da justiça, alocado na varas de infância e da juventude ou nas varas da 

família, assessorar os operadores no processo de adoção, em conjunto com o 

psicólogo, desenvolver um trabalho interdisciplinar considerando a lei n0 12.010 de 

03 de agosto de 2009, que objetivou maior agilidade nos procedimentos jurídicos de 

atendimento, na defesa e no controle dos direitos da criança e do adolescente. (ibid) 

Segundo o Manual de Procedimentos Técnicos:  
O assistente social judiciário deve ter em mente que precisam buscar a 
imparcialidade evitando pré-julgamento. Necessitam ter clareza do poder 
que a situação de avaliação que o lugar institucional lhe confere, buscando 
estabelecer uma vinculação positiva com os atendidos. O clima deve ser 
amistoso e proporcionar um espaço que facilite as reflexões, o que gerará – 
provavelmente – maior disponibilidade para revelações e reais motivações. 
Recomenda-se que os profissionais apurem suas escuta e a observação em 
relação a como os pretendentes à adoção lidam com as suas relações 
sociofamiliar e afetivas, pois elas trarão elementos significativos para a 
avaliação. (2016, p.156). 

O assistente social se coloca como um elo, entre a família e o adotando, 

possibilitando que a adoção aconteça dentro dos pressupostos legais. Usa seu 

conhecimento teórico crítico e os instrumentais, bem como informações e pareceres, 

em consonância com os princípios éticos de sua profissão. (FÁVERO, 2007). 

Na contemporaneidade o estudo social tem sido o principal instrumento de 

trabalho no âmbito do poder judiciário, juntamente com outros instrumentais como; 

entrevistas, visitas domiciliares e institucionais, análise documental, observação 

dentre outras técnicas. Também desenvolve trabalhos de aconselhamento, 

orientação, encaminhamento, prevenção, acompanhamento, ficando sob imediata 

subordinação ao juiz. (ibid). 

E é primando pela efetivação do compromisso ético e político da profissão, 

que o assistente social, ao trabalhar com a temática da adoção, especificamente a 

inter-racial, poderá realmente objetivar a construção de melhores condições, para 

que se tenha uma forma de vivência afetiva e igualitária para todas as crianças em 

suas famílias, seja biológica ou adotiva, racial ou multirracial. 

Do ponto de vista de Ferreira (2010) as intervenções técnicas na área da 

Infância e Juventude são de suma importância visto que adentra em questões que 

fogem à esfera do direito, mas são relevantes para o destino final do processo. O 
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jurídico é uma área onde a resolução dos conflitos entre seres humanos se dá pela 

impositividade do estado, pela mão de um juiz, pela determinação de um ato para 

resolução do conflito. 

O assistente social, na esfera do poder judiciário trabalha com inúmeras 

expressões da “questão social”, que afetam crianças, adolescentes e suas famílias. 

A título de ilustração, dentre as expressões da questão sociais mais correntes 

enfrentadas pelos assistentes nas varas de Infância e Juventude, pode-se citar: o 

trabalho precoce, a delinqüência infantil, o abuso e exploração sexual, a violência 

contra crianças e adolescentes, a dependência química. O trato com tais situações 

requer uma capacitação continuada e permanente nas questões abordadas e, por 

vezes, uma formação especializada para sua interpretação e para a qualificação do 

trabalho profissional. 

Na visão de Ferreira (2010) 

O atuar do assistente social equivale-se ao perito judicial, na medida em 
que observa, investiga e conclui seu trabalho com apresentação de um 
laudo, diagnosticando as situações que envolvem a criança ou o 
adolescente e sua família, com os encaminhamentos pertinentes ao caso; 
ou desempenha funções de execução, quando realiza o trabalho de 
acompanhamento,, orientação, encaminhamento, visando propiciar 
mudanças na realidade constatada no procedimento ou oitiva de crianças23. 

Os profissionais que atuam nessa esfera enfrentam questões contraditórias e 

complexas do ponto de vista ético político. Normalmente o que se espera desses 

profissionais é que através dos seus laudos, dos seus relatos, dos seus estudos e 

das suas intervenções, é que ele produza elementos de verificação da verdade do 

que está sendo dito ou não. Isso se caracteriza como uma grave violação das 

atribuições dos assistentes sociais, tão duramente construídas ao longo das últimas 

décadas. (BORGIANNI, 2014). 

Tem que se pensar diariamente nessa atuação, que tem sempre que ser na 

perspectiva de garantia de direitos e não para responsabilizar alguém ou muito 

menos produzir provas para essa responsabilização, o profissional tem que lutar 

contra demandas que vem pronta, por exemplo, para aferir se uma mãe foi ou não 

negligente, pois dependendo da forma que se escreve poderia levar a uma 

destituição do poder familiar. (ibidem) 

                                            

23O adotando sempre que possível, deverá ser previamente ouvido a respeito da colocação em 
família substituta (guarda, tutela e adoção) e sua opinião considerada (ECA, arts. 28, § 1°, e168). A 
regra vale tanto para criança como para o adolescente, ou para o maior, na adoção civil. (BRASIL, 
1990). 
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Em Iamamoto (2010, p. 265) vamos encontra o seguinte esclarecimento: 

Os assistentes sociais são chamados a colaborar na reconstrução das 
raízes sociais da infância e juventude, na luta pela afirmação de direitos 
sociais e humanos e aponta a importância da família como “espaço de 
socialização, proteção, reprodução e formação de indivíduos”, provocando o 
enraizamento dos laços familiares, contudo o serviço social no poder 
judiciário envolve medidas compensatórias e protetoras de caráter 
socioeducativas. (IAMAMOTO, 2010). 

Os assistentes sociais no Poder Judiciário trabalham com situações limite que 

condensam a radicalidade das expressões da questão social em sua vivência pelos 

sujeitos, uma vez que a busca da proteção judicial tem lugar quando todos os 

demais recursos são exauridos. Só então as famílias requisitam a presença de um 

agente “externo” na intermediação do acesso aos seus direitos e na indicação de 

alternativas possíveis frente aos limites materiais ou na dinâmica conflituosa das 

relações familiares. (ibid). 

O Assistente Social ocupa um lugar privilegiado no mercado de trabalho: na 
medida em que ele atua diretamente no cotidiano das classes e grupos 
sociais menos favorecidos, ele tem a real possibilidade de produzir um 
conhecimento sobre essa mesma realidade, E esse conhecimento é sem 
dúvida, o seu principal instrumento de trabalho, pois lhe permite ter a real 
dimensão das diversas possibilidades de intervenção profissional. (SOUSA, 
2006, p. 122). 

Para sair do campo exclusivo da execução é necessário romper com a 

atividade burocrática e rotineira que reduz o trabalho do Assistente social a mero 

emprego (horário/atividade/tarefa preestabelecida), ter competência para propor e 

negociar com a Instituição, ter competência para defender seu campo de trabalho, 

suas qualificações e funções profissionais, ir além das rotinas institucionais e buscar 

apreender o movimento da realidade para detectar tendências e possibilidade. 

(IAMAMOTO, 1998). 

Reconhecer as possibilidades e limitações históricas, dadas pela própria 
realidade social, é fundamental para que o Serviço Social não adote, por um 
lado, uma postura fatalista (ou seja, acreditar que a realidade já está dada e 
não pode ser mudada), ou por outro lado, uma postura messiânica (achar 
que o Serviço Social é o “messias”, que é a profissão que vai transformar 
todas as relações sociais). É importante ter essa compreensão para 
localizarmos o lugar ocupado pelos instrumentos de trabalho utilizados pelo 
Assistente Social em sua prática. 

A competência teórico-metodológica24, técnico-operativa 25e ético-política 26 

são requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 

                                            

24Competência teórico-metodológica – o profissional deve ser qualificado para conhecer a realidade 

social, política, econômica e cultural com a qual trabalha. Para isso, faz-se necessário um intenso 
rigor teórico e metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da sociedade para além dos 
fenômenos aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as possibilidades de 
construção de novas possibilidades profissionais; 
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situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 

societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho.  

“Essas três dimensões de competências nunca podem ser desenvolvidas 

separadamente – caso contrário, cairemos nas armadilhas da fragmentação e da 

despolitização tão presentes no passado histórico do Serviço Social”. (IAMAMOTO, 

2014).  

A ação Profissional é definida por Nogueira e Mioto como:  

Conjunto de procedimentos, atos, atividades pertinentes a uma determinada 
profissão e realizadas por sujeitos/profissionais de forma responsável, 
consciente. Contém tanto a dimensão operativa quanto uma dimensão 
ética, e expressa no momento em que se realiza o processo de apropriação 
que os profissionais fazem dos fundamentos teórico-metodológico e ético-
político da profissão em determinado momento histórico. (NOGUEIRA, 
MIOTO. 2006 p. 9). 

No que se refere ao exercício profissional Barroco (2012) afirma que o 

exercício da profissão do assistente social está regulamentado atualmente pela Lei 

n. 8662/93, que estabelece as exigências para o exercício profissional, conforme 

comando do artigo 2°, que prevê que somente poderão exercer a profissão aquele 

que possuírem: 

a) Diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente 

reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior 

existente no país, devidamente registrado no órgão competente; 

b) Registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), que tenha 

jurisdição sobre a área de atuação do interessado. 

                                                                                                                                        

 

 

25Competência teórico-metodológica – o profissional deve ser qualificado para conhecer a realidade 

social, política, econômica e cultural com a qual trabalha. Para isso, faz-se necessário um intenso 
rigor teórico e metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da sociedade para além dos 
fenômenos aparentes, buscando apreender sua essência, seu movimento e as possibilidades de 
construção de novas possibilidades profissionais; 
26Competência ético-política – o Assistente Social não é um profissional “neutro”. Sua prática se 

realiza no marco das relações de poder e de forças sociais da sociedade capitalista – relações essas 
que são contraditórias. Assim, é fundamental que o profissional tenha um posicionamento político 
frente às questões que aparecem na realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção 
social da sua prática. Isso implica em assumir valores ético-morais que sustentam a sua prática – 
valores esses que estão expressos no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais 
(Resolução CFAS nº 273/93) 5 , e que assumem claramente uma postura profissional de articular sua 
intervenção aos interesses dos setores majoritários da sociedade; (BARROCO, 2012). 
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Dessa forma o exercício da profissão, bem como a utilização da designação 

“assistente social”, requer o registro prévio nos Conselhos Regionais, que pressupõe 

a certeza jurídica que o interessado cumpriu as exigências especificadas na letra “a”, 

supra. 

Os princípios fundamentais representam a estrutura ideológica sobre a qual 

se elaborou e se assentou o Código de Ética do assistente social. 

O Código de Ética profissional vigente defende o reconhecimento e a defesa 

de 11 princípios fundamentais. São eles: liberdade, direitos humanos, cidadania, 

democracia, eqüidade e justiça social, combate ao preconceito, pluralismo, 

construção de uma nova ordem social (sem dominação-exploração), articulação com 

movimentos de trabalhadores, qualidade dos serviços prestados e combate a toda 

espécie de discriminação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base nos dados analisados, concluiu-se que a adoção é um reflexo da 

questão social e foi possível compreender que é prioritário que a criança e o 

adolescente sejam inseridos dentro do âmbito familiar, dispondo de todos os 

cuidados necessários para crescer e se desenvolver, portanto, quando não há 

possibilidades de reinserção familiar, a criança e/ou adolescente fica disponível para 

colocação em família substituta, a fim de efetivar seu direito ao convívio familiar, 

para que essa cresça de maneira saudável 

A partir dessa abordagem, foi possível observar a existência de um grande 

número de pessoas querendo adotar uma criança e milhares de crianças esquecidas 

nas instituições esperando por uma família substituta. Não pretendeu-se com o 

embasamento teórico com que foi tratado o tema em questão ter uma resposta 

absoluta e verdadeira para o problema identificado, mas invocar para uma reflexão 

sobre a possibilidade de que os mitos e o preconceito sejam as principais causas de 

exclusão social dessas crianças e adolescentes institucionalizados e o motivo para 

que essa conta não feche. Há o medo de adotar crianças mais velhas pela 

dificuldade na educação, pelos vícios que poderia trazer por ter vivido muito tempo 

em instituições, medo de adotar crianças de cor diferente da sua pelo "preconceito” 

dos outros, há também o medo de adotar crianças sem saber a origem de seus pais 

biológicos, acredita-se que a "marginalidade" dos pais seria transmitida 

geneticamente. São muitos os entraves que dificultam a aceitação de crianças mais 

velhas e de etnia diferente por parte dos postulantes. 

Essa pesquisa demonstrou que algumas atitudes e particularidades nos 

processos de adoção contribuem para a perpetuação do preconceito racial, 

dificultando a interação com as diferenças presentes nas relações sociais, a 

preferência dos postulantes por um perfil idealizado de criança, faz com que crianças 

e adolescentes considerados fora de determinado padrão de beleza sejam 

preteridos, e sofram os efeitos de uma sociedade preconceituosa. Embora 

atualmente exista certa preocupação com o combate a todas as formas de 

discriminação e racismo, ações discriminatórias fazem parte da vida de grande 

parcela da sociedade. 

Há muitos entraves a serem superados na sociedade brasileira para que 

medidas como a adoção, por exemplo, sejam estendidas de maneira igualitária às 
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crianças e aos adolescentes que se encontram em estado de vulnerabilidade, que 

vivem em situação de risco pessoal e social. É necessário que se trate 

profundamente a questão racial no âmbito das adoções. A preparação dos 

pretendentes à adoção, independentemente de suas origens raciais, apresenta-se 

como alternativas que podem auxiliar no combate à discriminação e ao preconceito 

no campo das adoções.     

Nesse sentido o assistente social atua em Grupo de Orientação à adoção 

com o objetivo de buscar conduzir os postulantes a refletir sobre a motivação 

pessoal para a adoção, sendo importante trazer a temática da adoção tardia e inter-

racial para o centro dos debates na área da criança e do adolescente. 

A participação dos assistentes sociais neste debate, então, se faz pertinente à 

medida que evoca a explicitação dos limites, entraves, equívocos, mitos e 

preconceitos que permeiam a adoção tardia e inter-racial, e adota uma postura pró-

adoção tardia/inter-racial, pois somente desta forma, será possível superá-los e criar 

novas bases para formação de uma nova cultura da adoção, eliminando 

idealizações, medos, inseguranças e constrangimentos, para que se criem 

elementos favoráveis a sua concretização.  

Destaca-se, por fim, que o assunto aqui abordado não se esgota. Buscou-se 

contribuir para a reflexão e compreensão acerca da adoção tardia, dos mitos, medos 

e preconceitos que a cercam, espera-se que essa pesquisa possa estimular novos 

estudos e pesquisas a respeito do tema, visto que é um tema pouco discutido, tendo 

sempre como norte prioritário o direito da criança e do adolescente a uma 

convivência familiar e comunitária que lhes proporcione o desenvolvimento e o 

fortalecimento de sua personalidade. 
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