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RESUMO 

 

No Brasil há muitas famílias compostas com crianças e adolescentes que não tem a 
proteção e os laços da convivência são rompidos, sendo destituídas de suas famílias 
por motivos variados, como violência, negligência, abandono, extrema pobreza. 
Passando assim pelo processo de adoção. Onde o Estado tem o dever de assegurar 
à criança e ao adolescente, os seus direitos adquiridos pelo Estatuto da Criança e 
Adolescente – ECA.  Assim a pesquisa traz como problema: de que maneira o 
profissional do Serviço Social contribui para o processo de adoção tardia de crianças 
e sua inserção ao convívio familiar? Tem por objetivo geral: Debater sobre adoção 
tardia e o trabalho de intervenção do profissional do Serviço Social no âmbito jurídico. 
Quanto aos objetivos específicos são eles: 1º) Conhecer o processo histórico da 
criança e adolescente no Brasil; 2º) Estudar sobre a adoção e adoção tardia e a lei e 
direitos vigentes que amparam essa demanda; 3º) Compreender a importância do 
trabalho do profissional do Serviço Social no processo de adoção. Para tanto, adota 
como metodologia de pesquisa para este trabalho o processo de pesquisa 
bibliográfica. Sendo qualitativa realizada através de leitura documental analítica e 
seletiva de textos de livros, revistas especializadas, artigos e publicações da internet, 
contextualizando conforme o assunto em questão. Assim o trabalho trouxe a 
discussão e reflexão sobre a adoção tardia no Brasil e a política de proteção à crianças 
e adolescentes e os avanços ocorridos com a o Estatuto da Criança e Adolescente, 
incluindo o processo de adoção. Contextualizou a história da infância no Brasil e a 
família como principal instituição de proteção da criança e adolescente e suas 
transformações ao longo do tempo, além de abordar os fatores que levam a 
destituição do poder familiar. Isto posto, destacou-se o trabalho do profissional do 
Serviço Social no processo de adoção, ressaltando os principais desafios e 
possibilidades do trabalho do profissional do Serviço Social para efetivação dos 
direitos das crianças e adolescentes no processo de adoção tardia e sua inserção no 
convívio familiar.  
 
 

Palavras-chave: Crianças e Adolescente 1; Adoção 2; Adoção Tardia 3; ECA 4; 

Assistente Social 5. 
 

 

 

 

 

 

 



GARCIA, Monique de Oliveira. The Professional Practice of Social Work and the 
Challenges of Late Adoption in Brazil. 2019. 51 folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 
2019. 

ABSTRACT 

In Brazil there are many families composed of children and adolescents who do not 
have the protection and the bonds of coexistence are broken, being deprived of their 
families for reasons such as violence, neglect, abandonment, extreme poverty. Thus 
passing through the process of adoption. Where the State has the duty to ensure to 
the child and adolescent, their rights acquired by the Statute of the Child and 
Adolescent - ECA. Thus the research presents as a problem: in what way does the 
Social Work professional contribute to the process of late adoption of children and their 
insertion into the family life? It has as general objective: Debate on late adoption and 
the work of intervention of the Social Work professional in the legal scope. The specific 
objectives are: 1º) To know the historical process of the child and adolescent in Brazil; 
2º) Study on the adoption and late adoption and the law and current rights that support 
this demand; 3º) Understand the importance of the work of the Social Work 
professional in the process of adoption. To do so, it adopts as a research methodology 
for this work the bibliographic research process. Being qualitative realized through 
analytical and selective documentary reading of texts of books, specialized magazines, 
articles and publications of the internet, contextualizing according to the subject in 
question. Thus the work brought the discussion and reflection on the late adoption in 
Brazil and the policy of protection to children and adolescents and the progress made 
with the Statute of the Child and Adolescent, including the adoption process. He 
contextualized the history of childhood in Brazil and the family as the main institution 
for the protection of children and adolescents and their transformations over time, in 
addition to addressing the factors that lead to the destitution of family power. This point 
emphasized the work of the Social Work professional in the adoption process, 
highlighting the main challenges and possibilities of the work of the Social Work 
professional to effect the rights of children and adolescents in the process of late 
adoption and their insertion in the family life . 
 
 
Keywords: Children and Adolescents 1; Adoption 2; Late Adoption 3; ECA 4; Social 
Worker 5. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em todo o território nacional brasileiro há milhares de cidadãos que convivem 

com suas famílias, famílias estas compostas por crianças e adolescentes que 

necessitam de atenção constante. No entanto, nem todas as famílias garantem um 

convívio sólido para que os mais jovens possam se sentir protegidos em suas 

residências e os laços e vínculos de convivência são rompidos e essas crianças e 

adolescentes são destituídas de suas famílias por motivos variados, como violência, 

negligência, abandono, extrema pobreza. Nesse sentido, cabe enfatizar que muitas 

dessas crianças passam pelo processo de adoção.  

 O que se pretende desenvolver tem por fundamento o dever da família, da 

sociedade e do Estado de assegurar à criança e ao adolescente, os seus direitos 

adquiridos pelo Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, sendo a adoção uma das 

maneiras a garantir esses direitos. Porém, não sendo a única saída e além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. Diante dessas questões, a intenção desde trabalho será, 

portanto, apresentar as dificuldades encontradas nessa árdua tarefa de resgatar o 

convívio familiar dessas crianças e adolescente, pois diante de esgotadas todas as 

tentativas e de reatar os laços familiares afetivos é necessário dar início, difícil, 

burocrático e longo processo de adoção.   

Sendo assim, a escolha do tema se justifica pela motivação através de debates 

e palestras durante o período acadêmico, sendo uma temática de extrema relevância 

para o trabalho desenvolvido pelo Assistente Social no âmbito jurídico para o processo 

de adoção tardia de crianças.  

Assim o problema da pesquisa se refere a atuação do Assistente Social, da 

seguinte maneira: de que maneira o profissional do Serviço Social contribui para o 

processo de adoção tardia de crianças e sua inserção ao convívio familiar? 

Considerando que o processo de adoção foi regulamentado pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA na lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990 na qual está em vigor 

desde janeiro de 2003 que trata de adoção e essa lei se aplica as pessoas menores 

de 18 anos. Sobretudo a implantação do ECA veio para estabelecer os direitos e a 

igualdade entre filhos consanguíneos e adotivos e consolidar a igualdade em termos 

de justiça. Porém, nos dias atuais ainda observa-se a discriminação que existem em 
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relações a adoções e adoção tardia do ponto de vista social e principalmente nos 

direitos homoafetivos que é um novo direito conquistado.  

Diante disso, a pesquisa tem por objetivo geral: Debater sobre adoção tardia e 

o trabalho de intervenção do profissional do Serviço Social no âmbito jurídico. Quanto 

aos objetivos específicos serão utilizados para auxiliar a alcançar o objetivo geral, 

sendo eles: 1º) Conhecer o processo histórico da criança e adolescente no Brasil; 2º) 

Estudar sobre a adoção e adoção tardia e a lei e direitos vigentes que amparam essa 

demanda; 3º) Compreender a importância do trabalho do profissional do Serviço 

Social no processo de adoção.  

Para tanto, adota como metodologia de pesquisa para este trabalho o processo 

de pesquisa bibliográfica. Sendo qualitativa realizada através de leitura documental 

analítica e seletiva de textos de livros, revistas especializadas, artigos e publicações 

da internet, contextualizando conforme o assunto em questão. Das técnicas de 

pesquisa, os procedimentos são revertidos através de analises de documentações 

indiretas em fontes que apresentem referências sobre a contextualização histórica da 

criança e adolescente na sociedade brasileira, adoção tardia e o trabalho de 

intervenção do Assistente Social no âmbito jurídico para esse segmento. 

Portanto a pesquisa está dividida em três capítulos, onde o primeiro capítulo 

visa conhecer a história da infância no cenário brasileiro, sendo essencial a análise 

do contexto familiar e os aspectos que envolvem a destituição do poder familiar e as 

instituições de acolhimento para crianças e adolescentes. O segundo capítulo aborda 

a adoção tardia no Brasil e a política de proteção à crianças e adolescentes e os 

avanços ocorridos com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente. Por último, o 

terceiro capítulo pretende ressaltar os principais desafios e possibilidades do trabalho 

do profissional do Serviço Social para efetivação dos direitos das crianças e 

adolescentes no processo de adoção tardia e sua inserção no convívio familiar.  
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2. CONTEXTUALIZANDO A INFÂNCIA E FAMÍLIA NO BRASIL 

 

A História do Brasil traz muitos aspectos relacionados a infância e muitos 

detalhes que abordam a traz referências a adoção mesmo em seu campo inicial. 

Portanto para compreender o processo que envolve o contexto da adoção no Brasil é 

necessário remeter ao contexto histórico da infância e adolescência no Brasil, 

ressaltando que ao enfatizar sobre adoção no Brasil, também fala-se de abandono, 

violência e exclusão, que prevalecia para as crianças pobres, mas que, embora tenha 

seu processo histórico vinculado ao abandono, não significa que a mesma seja 

sinônimo de abandono atualmente.  

Nesse sentido esse capítulo buscou contextualizar a história da infância no 

Brasil e a família como principal instituição de proteção da criança e adolescente e 

suas transformações ao longo do tempo, além de abordar os fatores que levam a 

destituição do poder familiar. Em seguida, o capitulo ressalta as Instituições de 

acolhimento e sua história como importante fator para compreensão do processo da 

legislação Brasileira para esse segmento. 

 

2.1 BREVE HISTÓRIA DA INFÂNCIA NO BRASIL 

 

De acordo com Freitas (2006) a infância, em diferentes momentos da história 

no Brasil sofreu diversas modificações em relação às práticas sociais, entretanto nos 

anos passados, não existia um olhar diferencial do adulto para criança e ao 

adolescente, não sendo vistas como sujeitos de direito, não tendo um direcionamento 

especial.  

 
Tendo em mente que a infância não e uma fase biológica da vida, mas uma 
construção cultural e histórica compreende-se que as abstrações numéricas 
não podem dar conta de sua variabilidade. Dos 8 aos 12 anos, os meninos 
são considerados adultos- aprendizes e vestem-se(de acordo com a camada 
social). (FREITAS, 2006, p,21) 

 
Por exemplo, no período da idade média segundo Áries (1986) a infância 

terminava aos 7 anos, muitas destas eram vendidas pelas próprias famílias, onde 

serviam de trabalhadores, então desde muito pequenos já sofriam vários tipos de 

abusos e maus tratos, possuindo um grande índice da mortalidade infantil, viviam em 
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uma situação precária, sem alimentação adequada, exposta a diversos tipos de 

doenças, pelas péssimas condições da vida e muitos não resistiam. 

Ainda na concepção de Áries (1986) nota – se claramente que nessa época 

não havia nenhum entendimento do desenvolvimento infantil, pois as crianças eram 

sugadas pelo mundo do adulto, sofriam formas cruéis de punições, como forma de 

“proteger e disciplinar” a infância, tornando assim a família como uma instituição 

educativa. 

Como ressalta Guerra (2001) desde os séculos passados as crianças já sofriam 

diversos tipos de castigos e punições, pois no próprio ventre as crianças iniciavam 

uma vida de opressão, pois a maternidade em muitos casos era uma arma contra a 

fome e a miséria, a infância era considerada um pesadelo, pois muitos padeciam com 

os abusos sexuais, eram abandonados, espancados, aterrorizados e muitas das 

vezes assassinados, devido à forma que eram tratados. 

Viviane Nogueira Guerra (2011, p. 77) completa dizendo que: 

 
Lembramo-nos das histórias dos filhos que desde cedo se acostumavam a 
imposição de castigos físicos extremamente brutais. Os espancamentos com 
palmatórias, varas de marmelo (com alfinetes nas pontas), cipós, galhos de 
goiabas etc., tinham como objetivo ensinar as crianças que a obediência aos 
pais é à única forma de escapar da punição. (GUERRA, 2011, p 77). 
 

No século XVII, era muito comum o abandono de crianças em ruas, casas de 

famílias ou em portas de igrejas. Para tentar amenizar esse problema, o Estado ficou 

responsável em acolher essa demanda, porém não tinha nenhuma política social 

referente essa temática ou uma forma de cuidado especial. Por conta disso, no século 

XVIII, surgiram as Rodas de Expostos como forma de enfrentamento desse problema 

não solucionado. A primeira Roda de Expostos chegou ao Brasil no século XVIII, pois 

a primeira Roda foi criada em 1726 na Bahia e a última, em São Paulo no início do 

Brasil Império, pois nesta época foram às únicas instituições de assistência caritativa 

ás crianças abandonadas no Brasil. Uma vez recebida, à criança seria criada por uma 

ama-de-leite geralmente até os três anos. As amas, mulheres pobres e na maioria 

sem nenhuma instrução, recebiam um pagamento pelos serviços prestados o que 

podia prolongar o período de permanência dos pequenos, pois muitos ali já utilizavam 

as crianças para o trabalho doméstico, a instituição procurava logo empregar os 

órfãos. Desde o período Colonial até o início dos anos 1930, não existia no Brasil 

qualquer intervenção do Estado, nenhuma política de atendimento relacionado à 
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temática de violação aos direitos da criança e do adolescente. Pois era sempre 

realizada pela iniciativa da igreja católica, voltada para caridade. Como ressalta 

Marcilio (2011). 

 
O nome da roda provém do dispositivo onde se colocavam 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 em sua 
abertura externa, o expositor depositava a criancinha que enjeitava. A seguir, 
ele girava a roda e a criança 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. (MARCILIO, 2011, P. 57). 
 

Rizzini (2009) analisa que o sistema de Roda pelas Santas Casas de 

Misericórdia que cujo objetivo era de acolher as crianças abandonadas, entretanto 

muitas dessas crianças sofriam preconceitos, maus tratos, eram vistas como “frutos 

do pecado” e até uma espécie de “lixo social”. Até o século XIX as ações assistenciais 

de produção social restringiam-se basicamente à caridade, principalmente religiosa, 

havendo uma enorme participação da igreja católica. No início do século XX, surgiu 

no Brasil à filantropia, como modelo assistencial, o que veio para subsidiar o modelo 

anterior, que era o da caridade e veio para consolidar uma rede de dependência, tendo 

a família como foco e como referência do modelo burguês, isto é, a potencialização 

da família nuclear burguesa, redundando na sua culpabilização como forma de 

transferir a responsabilidade pelos problemas sociais. 

Só a partir do pensamento higienista1, o Estado passou a financiar a filantropia 

repassando verbas para alguns abrigos, focando o olhar para o “menor” que era visto 

como o “abandonado e delinqüente”, assim ocorreu a relação do Estado com a política 

de atendimento voltado ao menor. Neste período, existiam dois conceitos dissociados 

da idade “criança” e “menor”. Criança era uma definição voltada aos filhos da classe 

dominante, enquanto menor era uma definição carregada de preconceitos por se tratar 

de uma classe social economicamente desfavorecida, um termo de construção 

cultural e social voltada para os filhos da classe dominada, isto é, os filhos dos pobres 

“abandonados e delinqüentes”. 

                                            

1Costa (1989) Os higienistas perceberam que todo o sistemafamiliar herdado da Colônia tinha sidomontado para satisfazer as 

exigências dapropriedade e as necessidades dos adultos. Às crianças, tratadas como apêndice deste sistema, restavam às 
sobras do banquete. Foicontra esta situação que eles se bateram, vendo claramente que o inimigo principal eram pai, pivô e 
fulcro de toda a organizaçãofamiliar (p. 169). 
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Pinto & Sarmento (1997), afirmam: 

 
Assim “ser criança” varia entre sociedade, culturas comunidades, pode variar 
no interior da Pátria de uma mesma família e varia de acordo com a 
estratificação social. Do mesmo modo, varia com a duração histórica e com 
a definição institucional da infância dominante em cada época. (PINTO & 
SARMENTO,1997, p.17). 
 

De acordo com Faleiros (2009) a política de atendimento a criança e ao 

adolescente, no Brasil eram coordenados pela sociedade civil, que a partir do Estado 

Novo (1937 a 1945), com o início da industrialização, o Estado passou a atuar na 

política de atendimento ao “menor”. A percepção mais difundida da criança e do 

adolescente como seres em desenvolvimento no mundo moderno foi resultado de um 

longo processo social que envolveu transformações na organização social, desde o 

ponto de vista da esfera privada das famílias até a esfera pública da convivência do 

meio social. A infância e a adolescência entendidas como categorias socialmente 

construídas permitiram a adoção de práticas sociais condutoras do processo de 

formação da identidade sócio cultural da infância e adolescência.   

Com base no entendimento de Caldas (2014) o que esta realidade nos impõe 

é que ainda é muito intensa essa naturalização de ações que envolvem a violação de 

direitos de crianças e adolescentes, sendo um caso claramente vivenciado dentro do 

nosso cenário público, onde o Estado a todo tempo se torna ausente.  

 

2.2 A FAMÍLIA E A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

Para muitos teóricos há muitas maneiras de conceituar família, pois será de 

acordo com a corrente filosófica que cada um possui, assim para os antropólogos a 

definição de família, de acordo com Bruschini (1990), refere-se:   

  

[...] um grupo de procriação e de consumo, lugar privilegiado onde incide a 
divisão sexual de trabalho, em função da qual determina-se o grau de 
autonomia ou subordinação das mulheres. [...] regras proibitivas de relações 
sexuais entre parentes próximos, divisão do trabalho baseado no sexo e 
casamento como instituição socialmente reconhecida, estabelecendo as 
bases da paternidade social5. (BRUSCHINI, 1990).   

  

Já para os psicólogos, Bruschini (1990), considerando os pensamentos de 

Freud, que estabeleceu a família como “uma complexa teia de vínculos e de emoções, 
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que se expressa simultaneamente através do ódio e do amor”, assim pensada a 

família através das relações de afetividade.   

Mioto define família da seguinte maneira “núcleo de pessoas que convivem em 

determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e se acham 

unidas (ou não) por laços consanguíneos” (MIOTO, 1997:120) quando define a família 

como.  Szymanski (2002) também reflete a família como uma “associação de pessoas 

que escolhem conviver por razões afetivas e assumem um compromisso de cuidado 

mútuo, e se houver criança, adolescentes e adultos”.   (SZYMANSKI, 2002:09). Já a 

Constituição Federal do Brasil caracteriza a família como: “base da sociedade; tem 

especial proteção do Estado. (...) é uma comunidade formada por qualquer um dos 

pais e seus descendentes.” (BRASIL, 1988, Cap. VII, art. 226, §4º).  

Azevedo e Guerra (2005), corroboram para o conceito de família da seguinte 

maneira:   

 
[...] a família é também um grupo social composto de indivíduos diferenciados 
por sexo e por idade, que se relacionam cotidianamente, gerando uma 
complexa e dinâmica trama de emoções; ela não é uma soma de indivíduos, 
mas um conjunto vivo, contraditório e cambiante de pessoas com sua própria 
individualidade e personalidade. [...] A divisão interna de papéis pode ser a 
expressão de importantes relações de dominação e submissão, na medida 
em que configura uma distribuição de privilégios, direitos e deveres dentro 
desse grupo. (AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 77)   
  

De acordo com as autoras Azevedo e Guerra citadas acima, família vai além 

de números de que é composta, mas sim considerada um elemento vivo, onde devido 

ao contexto histórico conservador, patriarcal e hierárquico as relações existentes no 

âmbito familiar são de poder, onde um tem o papel de dominador deixando para os 

outros a submissão, estabelecendo a partir daí os papéis de cada membro.   

A família encontra-se em constante processo de modificações e mudanças e 

vem se adequando a novos tempos e valores, num contexto histórico e cultural, 

construindo suas relações. Sendo considerado um espaço para a garantia de 

sobrevivência, porém sob o aspecto de produzir um ambiente acolhedor, de cuidado 

e proteção. Diante disto, não há de considerar a instituição familiar como algo 

estagnado, mas sim como algo em constante transformações. Mello (2006), destaca 

cinco situações que contribuíram para novas formações estruturais familiares:   

  

1) elevação da idade média das mulheres em seu primeiro casamento e no 
primeiro parto, o que tem retardado a formação de novas famílias; 2) 
diminuição do tamanho das famílias e dos lares; 3) aumento das 
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responsabilidades financeiras dos pais, que passam a ter dependentes mais 
jovens e também mais velhos; 4) elevação do número de lares chefiados por 
mulheres; e 5) maior participação das mulheres no mercado de trabalho 
formal e modificação na balança de responsabilidade econômica nas famílias 
(MELLO, 2006, p. 502).  

   

Nesse viés Mello (2006) prepondera que essas mudanças englobando a 

estrutura da família e como são compostas, pode-se considerar essas transformações 

e novos arranjos familiares sob a ótica da inserção da mulher no mercado de trabalho 

na década de 70 / 80, onde está deixa de ser somente a mãe, esposa, do lar, mas 

passa a conquistar novos espaços e direitos, como o poder de decisão de engravidar 

ou não, usufruindo da pílula anticoncepcional ou até mesmo do divórcio, onde com a 

separação são compostas novas famílias.   

Segundo Kaslow, (apud SZYMANSKI, 2002), novas famílias são compostas da 

seguinte forma:  

  

Quadro 1: Tipos de Famílias  

   

             Tipos de Famílias                Características  

Família nuclear  Tem base conservadora, composta pelo pai, 
mãe e filhos.  

Família monoparental  São aquelas chefiadas somente pelo homem 
ou também pela mulher, por motivos de 
divórcio, viúves, entre outros e há filhos  

Família recomposta  São aquelas onde os progenitores vivem 
com outras pessoas muitas vezes com filhos 
de seus novos relacionamentos ou filhos de 
seus companheiros  

Família extensa  São formadas por outros parentes  

  como avós, tios, tias, primas e primos, 
muitas vezes vivendo duas ou três gerações 
na mesmo lar  
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Família 
homoparental  

 Considerada por ser formada por casais do 
mesmo sexo com filhos  
  

Famílias adotivas   Que  podem  ser  bi-raciais  ou 
multiculturais  

Famílias adotivas  
(Foster)  

temporárias  Não são definitivas.  

Casais   Vivem juntos somente o casal sem filhos.  

Várias pessoas   Várias pessoas vivendo juntas, sem laços 
legais, mas com forte compromisso mutuo.  

Fonte: Kaslow, (apud SZYMANSKI, 2002:10)  
  

Szymansk (2002) aqui se expressa diante dessa nova restruturação familiar e 

aponta para necessidade de mudar o foco do modelo da estrutura da família nuclear 

para a diversidade, enfatizando a importância da convivência entre as pessoas tanto 

no âmbito familiar com suas relações com a sociedade.   

Essas novas estruturas familiares para Szymask (2002) não se tornam 

determinante para cada tipo, duas famílias com a mesma estrutura não são iguais pois 

suas vivências se diferem, devendo ser considerados suas histórias, a classe social a 

qual pertencem, a cultura familiar e como se define sua organização no mundo. Assim 

a família pode ser composta de diversas maneira, independente da questão biológica, 

mas considerando crucial a questão afetiva das relações e sua construção social.  

Entretanto, a instituição familiar tem seus laços fragilizados e aqueles que 

deveriam cuidar e proteger das crianças e adolescentes acabam sendo os maiores 

violadores de seus direitos. De acordo com o Sistema de Informações para a Infância 

e a Adolescência (SIPIA), coletados no âmbito dos conselhos tutelares, mostram que 

os principais agentes violadores dos direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes são seus próprios familiares. Essa característica foi denominada por 

Azevedo e Guerra (2003) como vitimação, assim explicada: 

“a questão principal que consolida o argumento da vitimação é seu caráter 
desencadeador da agressão física ou sexual contra crianças, tendo em conta 
que a cronificação da pobreza da família contribui para a precarização e 
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deterioração de suas relações afetivas e parentais. Nesse sentido, pequeno 
espaço, pouca ou nenhuma privacidade, falta de alimentos e problemas 
econômicos acabam gerando situações estressantes que, direta ou 
indiretamente, acarretam danos ao desenvolvimento infantil”. (AZEVEDO; 
GUERRA, 2003, p. 10) 
 

De acordo com a análise dos autores as crianças e adolescentes que 

enfrentaram problemas de agressão física ou sexual, bem como a situação de extrema 

pobreza a qual sua família vivencia. Essa realidade mostra, entretanto, que a pobreza 

ou carência de recursos matérias não são desculpa para a violação dos direitos da 

criança ou do adolescente. A autora Silva (2005), confirma que: 

(...) suficiente para explicar a violação dos direitos da criança e do 
adolescente. A violência cometida contra a população infanto-juvenil não 
ocorre em todas as famílias que são pobres, assim como não é verdade que 
crianças e adolescentes oriundos de famílias de classes de renda mais 
elevadas estejam livres da vivência de maus tratos e da violação de direitos 
cometidos por seus familiares. (SILVA, 2005, p. 43) 
 

A autora enfatiza que a violação de direitos ocorre somente com as famílias 

mais pobres, mas a violação independe da classe social, cor ou raça e sexualidade.  

O direito à convivência familiar muitas vezes é em meio a conflitos existente 

nas famílias o tornam um lugar violador dos direitos da criança ou do adolescente e 

nem todos vivem em uma ótima convivência familiar, seja ela organizada nas mais 

diversas formações. Algumas crianças e adolescentes por inúmeras são privadas 

deste convívio familiar e são variáveis motivos que levam isso a acontecer desde caos 

de violência contra a criança, abandono dos pais, uso de drogas, omissão, 

negligencia, abandono, extrema pobreza. Passando para o Estado o papel de 

cuidados como essas crianças e adolescentes, como o caso de instituições e abrigos 

para crianças que tiveram vínculos familiares rompidos.   

De acordo com a Silva (2005), às crianças que residem nos Abrigos de 

Acolhimento, de forma temporária ou não, tem entre 7 e 15 anos de idade que tiveram 

seus direitos violados e necessitavam de auxílio por não poder ser acompanhadas por 

sua família devido à falta de renda suficiente. (SILVA, 2005, p. 44) 

De acordo com Corrêa (2016, p. 30); 

Os principais motivos para o acolhimento estavam associados a situações de 
negligência, condições socioeconômicas da família, uso de álcool por parte 
dos responsáveis, violência física e sexual. E em geral as famílias eram 
chefiadas por mulheres, e constante ausência da figura paterna. Os autores 
sinalizam que as condições vividas pelas famílias e seus filhos indicam um 
processo de vulnerabilidade social e risco, e que ações de promoção de 
condições de vida saudável precisam ser foco de atenção da sociedade e de 
políticas socioassistenciais. 
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Analisa-se, então, que Corrêa (2016) afirma que os principais motivos que 

levaram as crianças e adolescentes a vivenciarem a situação de acolhimento estava 

relacionado a negligência, condições sociais e econômicas da família, bem como o 

uso de drogas por parte dos responsáveis e, sobretudo, a violência física e sexual. 

Conclui-se, através de seu estudo, que as crianças e adolescentes não tiveram 

apenas um direito violado e sim vários direitos. Tais violações foram provocadas por 

aqueles que deveriam protegê-los, sua família.  

 

2.3 INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

Durante muito tempo as crianças e adolescentes não tinham valor e nem 

proteção. No período de 1500, na Europa as crianças eram vistas como “adultos em 

miniatura” e não como uma categoria específica.  De acordo com Oliveira2 (2014, p. 

2): 

Por outro lado, no Brasil os indígenas acreditavam que a educação delas era 
responsabilidade de toda a tribo. Nessa época a educação era mediada pelos 
jesuítas e tinha um caráter extremamente religioso, voltado para a catequese 
e disciplina que objetivava a construção de um povo que se tornaria súditos 
de Portugal. Entre os anos de 1500 e 1600 as crianças marginalizadas de 
Portugal foram trazidas ao Brasil com o objetivo de aproximar os índios à 
catequese. 

 
O autor Oliveira (2014, p. 3) explica que:   
   
 

(...) em 1521 D. Manuel estabeleceu que as crianças abandonadas e 
marginalizadas devessem ser cuidadas pelas Câmaras Municipais, gerando 
assim, impostos. Somente a partir de 1600 a categoria da infância passou a 
ser reconhecida, mas em posição de inferioridade em relação aos adultos. O 
vice- rei estimulou o incentivo às esmolas e o recolhimento aos asilos com o 
objetivo de cuidar da questão referente ao abandono. 

 
Dessa maneira a história das Instituições de acolhimento teve como marco a 

“roda dos expostos”, que existiu durante o período colonial. De acordo com Santos 

(2014, p. 3) o nome roda se refere a um “artefato de madeira fixado ao muro ou janela 

                                            

2 OLIVEIRA, Rodrigo Ferreira. A criação do ECA no seu contexto histórico e suas prioridades na 
proteção integral da criança e do adolescente. Dissertação (graduação em Direito)- Universidade de 
São Paulo- USP, São Paulo, 2014.Disponível em: <http://direito7turma.blogspot.com.br/2014/05/a-
criacao-do-eca-no-seu-contexto.html>. Acessado em 10 / jan./ 2019 

http://direito7turma.blogspot.com.br/2014/05/a-criacao-do-eca-no-seu-contexto.html
http://direito7turma.blogspot.com.br/2014/05/a-criacao-do-eca-no-seu-contexto.html
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do hospital, no qual era depositada a criança, sendo que ao girar o artefato a criança 

era conduzida para dentro das dependências do mesmo, sem que a identidade de 

quem ali colocasse o bebê fosse revelada. ”.  

Por outro lado, Viegas (2007, p. 13) aponta em seu trabalho que: 

 

(...) no sistema de recebimento e encaminhamento da roda dos expostos, os 
bebês institucionalizados eram cuidados pelas amas-de-leite externas. 
Posteriormente, aos setes anos essas crianças retornavam para a Casa dos 
Expostos, que procuravam caminhos para colocá-las em casa de famílias ou 
outras formas para serem criadas. 

 
Segundo a autora, as crianças abandonadas eram direcionadas a famílias que 

podiam cuidar e selar pela sua integridade física e psicológica. Porém, a autora 

completa que essas entidades entraram em crise devido a dificuldades financeiras, as 

denúncias de abusos e desvios de verbas, entre outras. Por este motivo o Estado 

passou a controlar estas instituições que foram até 1950, a única instituição de 

assistência à criança abandonada em todo o Brasil. 

No entanto, para Santos (2014), no período colonial, as crianças e 

adolescentes eram vistos como órfãos abandonados na “roda dos expostos” e 

acabavam cometendo atos ilícitos devido à situação a qual vivenciavam naquele 

momento em que a Igreja os tratava como objetos, conforme demonstra o autor no 

trecho: 

Durante a época do Império, as crianças e os adolescentes pobres, quando 
não estavam envolvidos com atos ilícitos, eram tidos como objeto de 
tratamento por parte da Igreja, que possuía forte influência sobre as decisões 
do Estado e cujas ações tinham cunho caritativo. O paradigma vigente era o 
dos “órfãos e expostos da roda”, dispositivo originário da Idade Média que no 
Brasil se firmou durante a época da Colônia, e que permitia a colocação de 
uma criança dentro de uma abertura no muro das instituições sem que as 

pessoas que as estivessem deixando fossem identificadas. (SANTOS, 2014, 

p. 5) 
 

Outro aspecto apontado pelo autor é que as crianças que foram deixadas neste 

estabelecimento no período colonial faleciam antes mesmo de completarem um ano 

de idade, por causa dos maus tratos ocorridos dentro das próprias instituições 

responsáveis pelos cuidados. Essa informação demonstra que as instituições não 

ofereciam os cuidados necessários para a sobrevivência dessas crianças. Aqueles 

que conseguiam, acabavam cometendo crimes, ainda na infância.  

Em 1964, o Brasil vivenciava o Golpe Militar e surgia também a FUNABEM 

(Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor), definida pelo autor como: “instituição 
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para onde crianças e os adolescentes em “situação irregular” seriam recolhidos.”. 

(SANTOS, 2014).  De acordo com o mesmo em 1979, surgiu o segundo Código de 

Menores, ainda pautado na Doutrina e intervenções estatais nas famílias e para a 

cassação do pátrio poder, para que o Estado pudesse controlar as famílias, evitando 

o abandono de crianças e adolescentes. 

Observa-se que os autores em questão, argumentam que as instituições 

criadas no período colonial, não ofereciam os cuidados mínimos para a sobrevivência 

dos bebês abandonados e aqueles que sobreviviam, apenas eram direcionados a 

instituições com objetivos socioeducacionais que corrigiam atos inflacionários 

cometidos por eles. Por este motivo, o Estado interviu e buscou políticas que focassem 

nas famílias. Essas políticas estão vigentes na atualidade. 

No entanto com a Lei Federal nº 12010/2009 – Nova Lei de Adoção –, houve 

uma profunda mudança no abrigamento, que passou a ser denominado acolhimento 

institucional. De acordo com d'Ornellas (2015): 

A alteração mais substancial foi na autoridade detentora do poder de aplicar 
a medida. A partir de 2009, o afastamento de criança ou adolescente do 
convívio familiar tornou-se competência exclusiva do juiz de direito. Portanto, 
o encaminhamento de crianças e adolescentes às instituições de acolhimento 
institucional, governamentais ou particulares, passou a depender da 
expedição de uma guia de acolhimento, por parte da autoridade judiciária. 

 
Nota-se que o autor contextualiza que a partir de 2009, com a adesão da nova 

lei, o afastamento das crianças do convívio familiar, quando esta não pode cuidar dos 

mesmos, tornou-se a principal opção do juiz, que deve expedir uma guia de 

acolhimento para que elas possam ser bem tratadas pelas instituições de acolhimento. 

Ou seja, as crianças não mais são abandonadas em instituições e sim encaminhadas 

pelas autoridades para serem acolhidas. 
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3. ADOÇÃO TARDIA  

 

O presente capítulo visa estudar sobre a adoção e adoção tardia e a lei e 

direitos vigentes que amparam essa demanda, trazendo a discussão e reflexão sobre 

a adoção tardia no Brasil e a política de proteção à crianças e adolescentes e os 

avanços ocorridos com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, incluindo o 

processo de adoção.  

 

3.1 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como objetivo criar condições de 

exigibilidade para o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, rompendo 

assim com a visão clientelista e repressora vigente em toda a legislação que 

antecedeu em nosso país. (MACHADO, 2014, p. 145). 

Entretanto o ECA veio para mudar a realidade das crianças e adolescentes que 

vivenciam a negligencia das famílias, ou seja, se antes não tinham quem os 

protegessem das ruas, da marginalidade, do preconceito, da discriminação, hoje pode 

contar com uma lei que os defenda, tanto psicologicamente quanto fisicamente, 

garantindo assim, seu bem estar. Por este motivo “O ECA é considerado inovador, 

pois concebem a criança e o adolescente como seres passíveis de proteção integral 

por serem indivíduos em desenvolvimento; por isso, têm prioridade absoluta, 

independente da classe social a que pertençam. ” (SIMÕES, 2009, p. 186). 

Por outro lado, para garantir que tais direitos desta demanda sejam cumpridos, 

estabeleceu-se os princípios e diretrizes do ECA, que em seu artigo 4º, parágrafo 

único destaca: 

Art. 4º parágrafo único. A garantia da prioridade compreende: a- primazia de 
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b- precedência de 
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c- preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas; d- destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância 
e à juventude. (BRASIL, 1990, p. 11). 
 

De acordo com as informações presentes neste artigo, observa-se que a lei 

garante que toda criança e adolescente merece proteção e socorro, bem como 

atendimento público, com políticas públicas que tendem a garantir que essa proteção 

ocorra, visando o bem estar desta demanda, sendo este um dos princípios do referido 

estatuto. 
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Mendes (2007) destaca que: 

O Estatuto é regido por uma série de princípios genéricos, que representam 
postulados fundamentais da nova política estatutária do direito da criança e 
do adolescente. Em regra, o direito é dotado de princípios gerais genéricos, 
que orientam a aplicação prática dos seus conceitos. Assim, o Estatuto 
contém princípios gerais, em que se assentam conceitos que servirão de 
orientação ao intérprete no seu conjunto [...].(MENDES, 2007, p. 16) 
 

Analisando as informações apresentadas pelo autor, observa-se que os 

princípios apresentados pelo Estatuto são considerados genéricos por apresentar 

fundamentos concernentes as políticas baseadas no ECA cujas cláusulas servem de 

orientação para tornar os conceitos em práticas. Uma dessas clausula aborda o 

princípio da proteção integral. 

Sobre o princípio da proteção integral, Nucci (2015) revela que:  

Significa que, além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora 
todas as garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as 
crianças e os adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa 
e indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera, ao 
menos durante a fase de seu amadurecimento. (NUCCI, 2015, s/p). 
 

Este princípio, de acordo com a autora revela que antes de se tornarem 

adultos, as crianças e adolescentes são de responsabilidade do Estado, quanto à 

família não pode assumir a responsabilidade seja por negligencia ou não, a 

responsabilidade sobre a tutela dos mesmos, para garantir-lhes uma vida digna até 

que complete a maior idade. Cabe ressaltar também, que este princípio está 

ressaltado por lei. 

Em concordância com esta afirmação o artigo 227 da Constituição Federal 

declara que: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL. 1988, s/p)) 
 

Nota-se que a Constituição Federal é bem clara com relação à 

responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Essas três esferas devem 

zelar pela vida em todos os requisitos, tanto quanto a saúde quanto pelo respeito. 

Então, de forma resumida, todos se tornam responsáveis pela integridade física e 

moral das crianças e dos adolescentes. 

Segundo Custódio (2009, p. 43); 
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É nesse sentido que o Estatuto da Criança e do Adolescente tratou de 
implantar medidas protetivas, e fortalecer direitos fundamentais de crianças 
e adolescentes já mencionados na Constituição da República Federativa do 
Brasil, visando superar a cultura menorista e concretizar os princípios e 
diretrizes da teoria da proteção integral (CUSTÓDIO, 2009, p. 43). 
 

O autor conclui que o ECA implementou medidas cujas diretrizes e princípios 

estão voltados a proteção integral dos adolescentes e das crianças mediante a várias 

questões que podem ocasionar a violação de um ou mais direitos. Proteger esta 

demanda, como mencionado anteriormente, é dever de todos os cidadãos, inclusive 

da família e do Estado.  

 

3.2 A ADOÇÃO NO BRASIL  

 

O abandono de crianças sempre existiu, assim pensar na adoção é pensar 

numa sociedade conservadora onde a adoção muitas vezes era mantida em sigilo 

absoluto, as mulheres não podiam adotar e a diferença de idade entre adotado e 

adotante não era levada em consideração. Crianças e adolescentes eram 

negligenciadas por seus familiares e onde o Estado se fazia ausente, e diante deste 

cenário acabavam sendo retirados desse ambiente e entregues em abrigos sendo 

inevitável que seus destinos fossem a fila de adoção. 

Para Souza (1999, p. 39) são diversos os motivos para a adoção, dentre eles 

casais que pretendem adotar como resposta à sociedade ou pela frustação em 

relação à infertilidade, como também uma solução para conflito conjugal. Outro motivo 

é a solidão, visto que existem casais que vivem em constante solidão e criam 

expectativas sobre as crianças para suprir o vazio por meio do afeto e a companhia. 

“Como se a criança não fosse crescer e seguir sua própria vida”.  (Weber, 1999, p.46).  

Pode-se destacar também como motivação o falecimento de um filho e tenta-se 

substituir em adotar uma criança, neste caso é necessário que esta adoção seja feita 

do sexo oposto e assim evita-se fazer comparações.   

A adoção faz parte da história da humanidade desde os tempos mais remoto, 

sendo de responsabilidade da sociedade e estado refletir sobre adoção como um todo.   

Segundo o autor Weber (1999, p.100), “adoção vem do latim, adoptione, que 

quer dizer adotar, escolher. Portanto é um ato jurídico onde se cria uma filiação 

artificial que existe uma relação entre direitos e deveres”.   
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Já de acordo com Venosa, "[...] a adoção é modalidade artificial de filiação, que 

busca imitar a filiação natural. É uma manifestação de vontade, onde a filiação é 

exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre a pressuposição de uma relação não 

biológica, mas afetiva” 

Nesse sentido, a adoção é capaz de garantir a criança e ao adolescente uma 

família, onde poderá viver num ambiente propicio para seu o seu desenvolvimento. 

Com direitos previstos na lei conforme a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 

227 § 6º “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação. ” (BRASIL, 1988, s/p) 

O processo de adoção foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA na lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 na qual está em vigor desde 

janeiro de 2003 que trata de adoção e essa lei se aplica as pessoas menores de 18 

anos.  

 

Art. 39 - A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto 
nesta Lei. Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração. § 1o A adoção 
é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando 
esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família 
natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. § 2o É 
vedada a adoção por procuração. § 3o Em caso de conflito entre direitos e 
interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, 
devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando.  
Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do 
pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos 
direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo 
com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.Art. 42.  Podem 
adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado 
civil.  (BRASIL, 1990)  

 

Assim, segundo o ECA – Estatuto da Criança e Adolescente, a adoção esta 

pautada na lei e na garantia de direitos dessa demanda, com especificidades  

Com a amplitude do termo entidade familiar ditado pela Constituição Federal 

de 1988, a população LGBT passam a ter direito sobre adoção. A heterossexualidade 

é o conceito da sexualidade humana que serve de modelo em nossa sociedade até 

os dias de hoje e que são vistos de maneira preconceituosa, fazendo com que os 

casais homoafetivos sejam descriminalizados pela família e por pessoas na 

sociedade. Nos dias de atuais todos tem o direito de adotar uma criança ou um 

adolescente, tanto os casais, solteiros e homoafetivos, segundo ECA em seu Artigo 
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42 desde que sejam maiores de 18 anos e ser respeitada a diferença de 16 anos entre 

adotante e adotado. Essa questão ainda é um tema muito polêmico e deixou à 

margem situação vivenciada por casais homoafetivos, falar sobre a 

homossexualidade dos adotantes tem gerado muitas discussões sobre essa temática, 

tanto nas esferas religiosas, sociais e jurídicas os quais procuram garantir às suas 

relações o reconhecimento como instituição familiar. Porém na legislação não faz 

menção a orientação da pessoa que entra com processo de adoção.    

A atualização promovida em 2009 no Estatuto pela Lei Nacional da Adoção, há 

que se lamentar ainda a falta de arrojo e a perda de oportunidade do legislador ao 

deixar de apreciar a questão da adoção conjunta homoafetiva. Apesar de todo o 

preconceito e tabu que ainda existe em nossa sociedade, o importante é idoneidade 

moral dos candidatos e sua capacidade e preparo para assumir as obrigações 

referentes à filiação que pretendem, independentemente de sua religião, cor da pele 

ou opção sexual. O que vale ressaltar que as uniões homoafetiva, nada mais são, do 

que entidades familiares, uma vez que seus pilares de sustentação são os mesmos 

de qualquer outra família, o afeto, a dignidade, a solidariedade e a igualdade. 

Concluído pessoas aptas para serem contempladas com um filho por adoção com 

qualquer outra. Segundo o ECA ‘’ Art. 43 - A adoção poderá ser deferida quando 

apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. ’’ 

(BRASIL, 1990, p. 17)   

A Nova Lei de Adoção elenca as situações conforme dispõe o seu Artigo 50 § 

13:    

 
Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no 
Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: tratar de 
pedido de adoção unilateral;  

I- for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente 
mantenha vínculos de afinidade e afetividade;  

II- oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança 
maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de 
convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não 
seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas 
nos artigos 237 ou 238 desta Lei. (BRASIL, 1990, s/p) 

 

É importante ressaltar que apesar de não ser exigido o Cadastro Nacional, 

ainda assim serão necessárias outras comprovações, como um ambiente familiar 

adequado para convívio familiar.  
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Da mesma maneira são exigidos alguns requisitos para que a criança ou o 

adolescente seja adotado, de acordo com o que dispõe o art. 40 do ECA: “Com, no 

máximo, 18 (dezoito) anos à data do pedido, a não ser que já esteja sob a guarda ou 

tutela dos adotantes e estar inscrita nos cadastros nacionais e estaduais de crianças 

e adolescentes em condições de serem adotadas”. (BRASIL, 1990) 

Além da necessidade de que cada comarca também deve conter registro das 

crianças, de acordo com artigo 50 do ECA que: “em cada comarca a autoridade 

judiciária mantenha um registro de criança e adolescentes em condições de serem 

adotadas que será fiscalizado pelo Ministério Público”.(BRASIL,  1990) 

Crianças e adolescente quando se tornam adotáveis permanecerão nas filas 

de espera, pois já não mais correspondem ao perfil idealizado pela maior parte das 

famílias interessadas em adoção já que se sabe que a grande maioria dos 

pretendentes buscam adotar bebês ou recém nascidos de cor de pele branca. Quando 

esgotadas todas as tentativas de reinserção na família natural, resta a adoção como 

última e única medida de proteção à criança e ao adolescente, com a finalidade de 

proporcionar-lhe o estabelecimento dos laços afetivos com as novas figuras parentais, 

viabilizando sua integração em uma família.  

De acordo com Antunes Varela (1999):   
 
A adoção plena traduz-se numa mudança da família do adotado: ele sai da 
família natural para entrar na família adotiva. A função específica da adoção 
plena consiste, assim, num duplo efeito: por um lado integra completamente 
o adotado como filho do adotante, na família deste; por outro lado extingue 
para o futuro as relações de parentesco entre o adotado e sua família de 
origem. (VARELA, 1999, p. 85)  

 

Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -, criado pela Lei 

8.069/90, contempla apenas a adoção plena, com a característica de irrevogabilidade.  

A adoção é uma forma de proteção dessa criança e adolescentes que se 

encontram e situação de risco e buscar o que for melhor para interesse da mesma 

que já começa a vida com profundas consequências psicológicas. Diante disso existe 

a necessidade de quebrarmos tabus e desmistificar as dificuldades do processo de 

adoção como sendo as principais dificuldades a procura por um seleto grupo de 

criança, uma verdadeira peneira onde a criança acaba sendo procurada para adoção 

como um objeto de desejo. Por diversos motivos, devem ser incentivados o processo 

de adoção e a busca por uma família nada mais é do que a pretensão de atender as 

necessidades da criança como o que é de direito.  Como salienta Paiva (2004):  
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“nos processos de adoção é necessário que levemos em conta a desarmonia 
entre o tempo cronológico, o tempo jurídico e o tempo psíquico da criança, 
sendo que este último deve merecer prioridade. ” (PAIVA, 2004. p. 37)  

  
Existem milhares de crianças e adolescentes que se encontram em abrigos na 

fila de adoção buscando por uma família e que a mesma esteja disposta a recebê-la. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca em debate o interesse da criança e 

estabelece que quando esgotado os recursos de manutenção da própria família de 

origem deve ser integrada numa nova família. Por tanto o interesse da criança e do 

adolescente são prioridades, a adoção  ensina a amar e aceitar de forma incondicional 

seja qual for a realidade desse filho, não de fazer caridade e não precisa você ser rico 

para a criança que vai ser adotada é necessário investimento de afeto, paciência e 

dedicação para construir uma relação.   

 

3.3 A ADOÇÃO TARDIA   

 

Quando um casal decide por adotar uma criança ou adolescente gera-se muita 

expectativa. Eles passam por um processo onde devem preencher um formulário que 

vai informar as condições sociais e psicológicas do adotante. A família adotante 

também deve informar a idade da criança, se querem ou não adotar irmãos, se o 

adotaria com algum problema de saúde e até a cor de pele da criança ou adolescente. 

Infelizmente existe uma fila que é menor quando se tem menos exigências. Mas que 

na maioria dos casos, os adotantes querem adotar bebês com idade de até três anos 

e de cor de pele branca. O que difere com a quantidade de crianças que existem em 

abrigos que tem idade mais avançadas e que não conseguem ser adotadas, que se 

denomina adoção tardia segundo o CNA (2012). A adoção tardia traz uma 

complexidade devido ao fato de envolver muitas questões como: dinâmicas familiares, 

as questões jurídicas, a institucionalização, os mitos e preconceitos 

Vargas (1998) considera sobre adoção tardia: 

  
É considerada adoção tardia, quando a criança a ser adotada tem mais de 
dois anos de idade. Sendo essas crianças abandonadas tardiamente pelas 
mães, que por algum motivo pessoal ou econômico, não puderam continuar 
encarregadas de seu cuidado, ou foram retiradas dos seus lares pelo poder 
judiciário. (VARGAS, 1998, p. 35)  
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Assim, entende-se adoção tardia como as adoções que ocorrem com crianças 

acima de 2 anos e os adolescentes e os motivos são diversos para que isso ocorra, 

além do que o autor já mencionou. O autor aponta que: (1988)  

 
“ ou foram abandonadas tardiamente pelas mães, que por circunstâncias 
pessoais ou socioeconômicas, não puderam continuar se encarregando 
delas ou foram retiradas dos pais pelo poder judiciário, que os julgou 
incapazes de mantê-las em seu pátrio poder, ou, ainda, foram ‘esquecidas’ 
pelo Estado desde muito pequenas em ‘orfanatos’ que, na realidade, abrigam 
uma minoria de órfãos [...].” (VARGAS 1998, p. 35 
 

Acredita-se ainda que outro fator que influencia a tomada de decisão em adotar 

crianças mais velhas é considerar a personalidade desta criança que já está formada. 

Portanto, Santos (1997) afirma:   

 

Este é outro mito na adoção, que eventuais problemas comportamentais 
apresentados pelos filhos adotivos decorrem [...] do meio social onde a 
criança viveu seus primeiros anos (nos casos de adoções tardias) e, neste 
caso, evita-se o problema adotando-se recém-nascidos. (SANTOS, 1997, 
p.163).  

 

Segundo Camargo (2006, p.91), "[...] os mitos, que constituem a atual cultura 

da adoção no Brasil, apresentam-se como fortes obstáculos à realização de adoções 

de crianças maiores, pois potencializam crenças e expectativas negativas ligadas à 

prática da adoção tardia".  

Nesse sentido, Silva Filho (1997) esclarece que: “é de se frisar que adoção 

tardia deve ser estimulada, principalmente porque é voz corrente entre nós que 

brasileiros só adotam recém-nascidos, ou que os “velhos” não podem adotar”. (Silva 

Filho, 1997, p.45) 

Milhares de crianças e adolescentes aguardam por uma família em filas de 

adoção. Porém a conta não fecha ao olharmos que a fila de pretendentes é tão grande 

que supera ao de crianças a serem a adotadas. Essa fila se torna desigual por motivos 

diversos desde muita burocracia até exigências demais por parte dos adotantes. O 

motivo das adoções são questões que podem ser respondidas pelos pretendentes e 

que são por razões individuais. Essas razões vão desde a impossibilidade de poder 

gerar um filho biológico, solidão, ou de famílias que perderam um filho, etc.  

Segundo o ECA (1990), no processo de adoção tardia se faz necessária dois 

fatores, sendo o primeiro o período de preparação, esta preparação está estabelecida 

no ECA no seu artigo 197-“c” § 1º:  
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É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela 
Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo 
à adoção inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 
irmãos.  

 

Segundo o ECA, este período de preparação envolve tanto os responsáveis 

quanto a criança ou adolecesnte a ser adotado, mas também para que um trabalho 

técnico das comarcas de infância e adolescência em conjunto com a rede de apoio 

para que essa transição seja feita de maneira harmoniosa.  

Segundo Bowlby (2004) é essencial considerar alguns fatores como; 

  
Uma criança retirada judicialmente de sua família, sofre profundamente a 
ruptura e não está facilmente pronta para aceitar outros pais, para refazer 
laços afetivos, porém, pode reconstruir o seu ‘eu’ primário a partir de novas 
representações dela própria, das quais participa, fundamentalmente, a 
interiorização das novas imagens parentais. ( 2004, p. 125)  

 

Dessa maneira, levar em consideração tais questões se faz necessário, pois 

muitas crianças segundo o autor, tiveram seus laços afetivos rompidos com seus pais 

e recomeçar requer um novo processo. 

Desse modo, o segundo período está relacionado com a adaptação, esse é o 

período, onde se verifica a adaptação tanto da criança como dos adotantes ao novo 

ambiente familiar.  

Sobre isso Souza (2008) discorre:  

 
A criança ou adolescente pode estar se sentindo culpado por não ter sido 
adotado até a presente data, está com baixa autoestima e no período 
“período de aproximação e convivência” é o momento de iniciar a conquista 
pelos novos pais. Este período será estabelecido pelo Juiz, após ouvir sua 
Equipe Técnica. É o momento de se conhecerem, sendo cercados de 
emoção, cuidados, observação e curiosidade. Afinal é a hora “do parto”. A 
criança perdeu os pais de origem e ganha novos pais que geralmente 
passaram por problemas de infertilidade. São duas situações, de lados 
opostos, que merecem atenção e cuidado. Pais e filho poderão ter empatia 
ou poderá acontecer o contrário por parte de um deles. A criança também 
poderá não aceitar estes pais. (SOUZA, 2008, p. 8) 

 

São muitos fatores complexos como mencionado anteriormente que envolve a 

adoção tardia, quanto maior a idade dessa criança ou adolescente, entende-se que 

maiores também serão suas lembranças e muitas destas serão de sofrimentos.  



 

 

36 

O ECA, no artigo 167, parágrafo único declara que: “Deferida à concessão de 

guarda provisória a criança ou adolescente será entregue ao interessado, mediante 

termo de responsabilidade”. No art. 33 dispõe “A guarda obriga a prestação de 

assistência material, moral e educacional a criança ou adolescente, conferindo a seu 

detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais”.  

 Construir vínculos afetivo com crianças de mais idade vai exigir mais esforço 

e dedicação pois muitas vezes existiu abandono e sofrimento. São muitos os desafios, 

a adoção por crianças maiores chamado de adoção tardia que é quando ela já tem 

uma certa independência para satisfazer as necessidades mais básicas cria grande 

obstáculo para os adotantes por “acharem” que já “vem com problemas que 

influenciaram na convivência”. E diante de todo o exposto e conforme a lei entende-

se a burocracia, dificuldades e escolhas por crianças menores, aumentando a cada 

dia o número de crianças em abrigos à espera de sem adotadas mesmo que 

tardiamente.    

 

3.3.1 Perfil das crianças e adolescentes para adoção 

 

Para conhecer melhor quem são essas crianças e adolescentes que hoje 

aguardam em abrigos para serem adotadas, o CNA – Cadastro Nacional de Adoção 

(2018), apresenta o perfil dessa demanda, relacionada por cor/ raça, gênero, idade, 

entre outras características, considerando o quantitativo de 4.996 crianças e 

adolescentes, equivalente a 100% do cadastro.  

 

Tabela 1: Divisão de Crianças/Adolescentes por Cor/Raça Disponíveis no 

Brasil para Adoção 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Pardos 2.511 50.26% 

Brancos 1.488 29.78% 

Negros 966 19.34% 

Indígena 20 0.40% 

Amarelo 11 0.22% 
Fonte: CNA - Cadastro Nacional de Adoção (2018). Disponível: 

<http://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf> Acesso 05/mai/2019. 
 

http://www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico/index.jsf
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De acordo com o CNA (2018), a tabela 1 sobre a divisão de crianças e 

adolescentes por cor / raça disponíveis para adoção no Brasil, apresenta-se da 

seguinte maneira: 50.26%  pardos, 29.78% brancos, 19.34% negros, 0.40% indígenas 

e 0.22% amarelos.  

 

Tabela 2: Total de irmãos que possuem irmãos 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Total que não possuem 
irmão 

1.970 39.43% 

Total que possuem 
irmãos 

3.026 60.57% 

CNA - Cadastro Nacional de Adoção (2018).  

 
 

A tabela 2, segundo CNA (2018), totaliza os irmãos sendo 1.970 representando 

39.43% não possuem irmãos e 3.026 que são 60.57% possuem irmãos. 

 

Tabela 3: Avaliação de Distribuição por Gênero 

 

DESCRIÇAÕ QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Sexo Feminino 2.245 44.94% 

Sexo Masculino 2.751 55.06% 

   
Fonte: CNA - Cadastro Nacional de Adoção (2018).  

 

Já a tabela 3 traz uma avaliação referente a distribuição por gênero, assim 

segundo o CNA (2018), onde 44.94% são do sexo feminino e 55,06% masculino. 

 

Tabela 4: Distribuição por Idade 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Crianças com Menos de 
1 ano 

26 0.52% 

Crianças com 1 ano 27 0.54% 

Crianças com 2 ano 42 0.84% 

Crianças com 3 ano 66 1.32% 

Crianças com 4 ano 63 1,26% 

Crianças com 5 ano 83 1.66% 

Crianças com 6 ano 88 1.76% 

Crianças com 7 ano 133 2.66% 
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Crianças com 8 ano 167 3.34% 

Crianças com 9 ano 210 4.2% 

Crianças com 10 ano 241 4.82% 

Crianças com 11 ano 309 6.18% 

Crianças com 12 ano 434 6.69% 

Crianças com 13 ano 525 10.51% 

Crianças com 14 ano 590 11.81% 

Crianças com 15 ano 680 13.61% 

Crianças com 16 ano 683 13.67% 

Crianças com 17 ano 629 12.59% 
Fonte: CNA - Cadastro Nacional de Adoção (2018).  

 

 

A tabela 4 constitui a distribuição por idade, portanto de acordo com o Cadastro 

Nacional de Adoção (2018) o maior índice de crianças ou adolescentes disponíveis 

para adoção encontra-se na idade de 16 anos com 638 adolescentes o que 

corresponde 13.67% de todos que aguardam para adoção, seguido dos adolescentes 

com 15 anos de idade, 13.61% e 17 anos com 12.59%, sendo assim caracterizado os 

casos de adoção tardia.  

 

Tabela 5: Divisão por Região 

 

DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Centro Oeste 434 8.66% 

Nordeste 792 14.54% 

Norte 174 3.84% 

Sudeste 1.375 27.52% 

Sul 2.285 46.26% 
Fonte: CNA - Cadastro Nacional de Adoção (2018).  

 

A tabela 5 representa um total por divisão de Regiões do Brasil, assim o CNA 

(2018), informa que a Região Sul concentra o maior quantitativo de crianças e 

adolescente para adoção com 46.26%, seguido da Região Sudeste com 27.52%, 

Nordeste 14.54%, após a Região Centro Oeste com 8.66% e Norte com 3.84%. 
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Tabela 6: Avaliação da Distribuição das Doenças e/ou Deficiências 

DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Crianças com HIV 41 0.82% 

Crianças com 
deficiência física 

276 5.52% 

Crianças com 
deficiência mental 

693 13.87% 

Crianças com outro tipo 
de doença detectadas 

no momento do 
cadastro 

765 15.31% 

Crianças com doenças 
não detectadas no 

momento do cadastro 

3.658 73.22% 

Fonte: CNA - Cadastro Nacional de Adoção (2018).  

 
 

Segundo o CNA (2018), também é verificado a avaliação da distribuição das 

doenças e/ou deficiências. Dessa maneira consta que 73.22% das crianças que 

apresentaram doenças posteriormente não foram detectadas no momento do 

cadastro, seguido de 15.31% de crianças com outro tipo de doença detectadas no 

momento do cadastro, 13.87% são as crianças com deficiência mental, 5.52% de 

crianças com deficiência física e 0.82% de crianças com HIV. 
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4. O ASSISTENTE SOCIAL NA PRÁTICA DA ADOÇÃO  

 

Neste capítulo buscou-se compreender a importância do trabalho do 

profissional do Serviço Social no processo de adoção, ressaltando os principais 

desafios e possibilidades do trabalho do profissional do Serviço Social para efetivação 

dos direitos das crianças e adolescentes no processo de adoção tardia e sua inserção 

no convívio familiar.  

 

4.1 O CÓDIGO DE ÉTICA DO ASSISTENTE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM 

A ADOÇÃO 

 

O assistente social trabalha tendo em vista a interpretação da realidade das 

demandas atendidas e cujo foco de suas ações está voltado aos parâmetros 

estabelecidos no Código de Ética da Assistência Social. Sua intervenção deve ser 

precisa e objetiva e sanar os problemas sociais. 

De acordo com a Cartilha, Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Assistência Social: 

(...) a intervenção profissional na política de Assistência Social não pode ter 
como horizonte somente a execução das atividades arroladas nos 
documentos institucionais, sob o risco de limitar suas atividades à “gestão da 
pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e de abordar a 
questão social a partir de um viés moralizante. (BRASIL, 2011, p. 10) 
 

Analisando os trechos extraídos da cartilha, nota-se que seus argumentos 

levam a confirmação de que a intervenção profissional não deve focar apenas na 

questão da pobreza e sim, de forma ampla, procurando atender as diversas demandas 

no que realmente necessitar, não só em termos financeiros, mais também em termos 

físicos e psicológicos. 

Segundo o Código de Ética do Assistente Social os principais princípios que 

norteiam a questão, não só das crianças e adolescentes em situação de acolhimento, 

como qualquer outra demanda que precisar de auxílio são: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da 
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equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática. (BRASIL, 1993, p. 23). 
 

Pelas informações estabelecidas nestes cinco primeiros princípios básicos do 

assistente social, nota-se que palavras chaves como liberdade, direitos humanos, 

cidadania, democracia e justiça social fazem parte dos objetivos previstos por lei, 

principalmente no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente. O 

profissional, mediante a sua atuação deve ter em mente, que o foco de sua atuação 

deve voltar-se ao bem estar social da demanda atendida em qualquer instituição que 

atuar, como por exemplo, as instituições de acolhimento social. 

Segundo Behring e Boschetti (2011, p. 194): 

(...) No âmbito político-profissional, as entidades de categoria vem enviando 
esforços memoráveis na disseminação de uma concepção de direitos 
sintonizada e orientada pelo projeto ético-político profissional, seja pela via 
de organização coletiva e articulação com movimentos sociais, seja pela 
realização de debates e socialização de informações, seja pela inserção nos 
espaços coletivos de controle democrático das políticas sociais que 
materializam direitos, seja, por fim, pela via do acompanhamento e 
qualificação da intervenção profissional nos espaços sócio-ocupacionais. 
(BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 194). 
 

De acordo com as autoras, a ação profissional do assistente social nos mais 

variados casos deve estabelecer que esforços para garantir a sincronização dos 

direitos da demanda, através de várias estratégias, dentre as quais pode ser citado à 

qualificação profissional para que possa agir no âmbito político-profissional.  

De acordo com Barroco e Terra (2012) 

É no referido código que se encontrará o conteúdo axiológico que dá 
subsídios para construção do novo projeto ético-político da profissão, que 
nega a sociabilidade de exploração do homem pelo homem posto pelo 
sistema capitalista, passando a afirmar o compromisso com a classe 
trabalhadora, tendo em vista a construção de outra sociabilidade, ou seja, 
uma nova ordem social. (BARROCO, TERRA, 2012). 
 

O autor ressalta que o Código de Ética do Assistente Social de 1993 é o que 

vigora até a atualidade, e em concordância com Behring e Boschetti (2011) no que se 

refere ao projeto ético-político da profissão, que não pode ser baseado na exploração 

do homem pelo homem e sim no compromisso de atuar junto a classe trabalhadora 

de uma nova sociedade. 

Por outro lado, esse novo olhar da profissão tem por pressuposto teórico-
metodológico a teoria social de Marx, que objetiva justamente uma leitura 
crítica da sociedade capitalista, observa que a realidade dos indivíduos é 
histórica, e, estão em meio a processos econômicos, políticos, sociais e 
culturais. “A estrutura social é complexa e marcada por antagonismos de 
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interesses, em que na sociedade capitalista, se expressa pela luta das 
classes socais.” (FRANÇA, 2013). 
 

Outro ponto importante sobre o Código de Ética do Assistente Social e a 

temática que está sendo discutida no referido trabalho, é que os pontos chaves 

abordados pelo código, voltam-se na questão da garantia dos direitos humanos, da 

cidadania, na democracia e no respeito à dignidade humana, ou seja, “os valores se 

articulam entre si e com os outros, e, estão conectados enquanto totalidade, sendo 

possível assim a viabilidade dos demais valores.” (BARROCO, TERRA, 2012). 

Conclui-se então, que a relação estabelecida entre o Código de Ética do 

Assistente Social e a adoção possui os mesmos princípios básicos, baseado na 

democracia, garantia dos direitos humanos e principalmente no reconhecimento das 

diferentes demandas como cidadãos dotados de direitos e deveres assegurados por 

lei e que devem ser cumpridos por todos, inclusive o Estado.  

 

4.2 DESAFIOS DO SERVIÇO SOCIAL NO PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

Pelos argumentos apresentados no tópico anterior, o assistente social quanto 

profissional, precisa agir mediante aos princípios básicos estabelecidos no Código de 

Ética do Assistente Social, que são baseados no respeito, na cidadania, na 

democracia e, sobretudo, na garantia dos direitos humanos. No entanto, mediante a 

concretização desses princípios, o profissional encontra desafios a serem vencidos. 

O primeiro desafio é a interpretação da realidade.  

Sobre a interpretação da realidade Iamamoto (2000, p. 113) declara que: 

(...) desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas 
de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. O perfil predominante do assistente 
social historicamente é o de um profissional que implementa políticas sociais 
e atua na relação direta com a população usuária. Hoje se exige um 
trabalhador qualificado na esfera da execução, mas também na formulação e 
gestão de políticas sociais, públicas e empresariais: um profissional 
propositivo, com a sólida formação ética, capaz de contribuir ao 
esclarecimento dos direitos sociais e dos meios de exercê-los, dotado de uma 
ampla bagagem de informação, permanentemente atualizada, para se situar 
em um mundo globalizado. (IAMAMOTO, 2000, P. 113). 
 

Segunda a autora, o desenho do perfil do profissional de Serviço Social está 

diretamente relacionado à participação no processo de transformação social, devendo 

contribuir, por meio de uma práxis educativa e transformadora, para a construção de 

sujeitos históricos respeitados e valorizados como seres humanos livres capazes de 
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pensar, agir, decidir, optar e, nessa perspectiva dialética, transformar a realidade e 

por ela ser transformado. Ou seja, deve atuar como agente modificador das diferentes 

situações de vulnerabilidades a qual a sociedade está envolvida. 

Neto (2009) declara que: 

A preservação desse projeto depende intimamente da vontade dos 
profissionais de Serviço Social, pelo endurecimento do movimento 
democrático e popular, pela atualização de valores que orientam as ações, 
pelo fortalecimento das bases teóricas, organizativas e éticas- políticas da 
profissão, da reafirmação do apoio com a classe trabalhadora, resultando de 
intervenções éticas qualificadas e socialmente comprometidas, (NETTO, 
2009). 
 

Dentro do panorama atual do quadro atual brasileiro, a ação dos profissionais 

de assistência social, tenta vencer os inúmeros desafios a qual lidam em seu 

cotidiano, tendo em vista, segundo o autor, a cooperação da classe trabalhadora para 

intervir tendo em vista a ética da profissão. Essa parceria faz com que o trabalho da 

assistência social continue. 

Assim, o assistente social que atua processo de adoção realizado no juduciário 

para efetivar o projeto hegemônico deve ter suas ações:  

  
comprometido com o aprofundamento da democracia como socialização das 
riquezas socialmente produzidas e com a construção de uma nova ordem 
societária, necessita estar atento as múltiplas expressões da questão social 
e suas diferentes manifestações. Sua ação deve identificar não apenas as 
desigualdades, mas as possibilidades de enfrentamento. Conhecer a 
complexidade da realidade é necessário para a intervenção profissional que 
não culpabilize o usuário, mas a compreenda enquanto sujeito social que 
sofre determinações que incidem sobre a sua existência material e subjetiva 
(Fuziwara 2006, p.34).  

 

Assim, a atuação o Assistente Social no processo de adoção tem como 

principal objetivo responder às demandas dos usuários dos serviços prestados, 

garantindo o acesso aos direitos. Para isso, o assistente social utiliza vários 

instrumentos e técnica de trabalho como: visitas domiciliares, pericia social, 

entrevistas, estudo social, parecer social, entre outros.  

Nesse sentido é fundamental a presença do Assistente Social no contexto da 

adoção, diretamente na vida da criança ou adolescente que aguardam por adoção e 

também aqueles que já são adotados. Não somente a criança e o adolescente, mas 

a família também necessita da integração com o profissional antes da adoção, durante 

o processo adotivo e também após a guarda definitiva. Esse acompanhamento se faz 
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necessário conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, especificado no art. 

151:  

Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecerem subsídios por escrito, mediante 
laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de 
aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob 
a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 
manifestação do ponto de vista técnico. (BRASIL, 1993, s/p) 

 

O papel dos profissionais do Serviço Social é de grande importância, pois são 

os Assistentes Sociais, na maioria das vezes, o elo de contato entre a realidade de 

vida das crianças e o Judiciário. Nas decisões são levados em conta todos os 

relatórios do Assistente Social.  

Sobre isso discorre no 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 escutas e a observação em 
relação a como os pretendentes à adoção lidam com as suas relações sócio 
familiar e afetivas, pois elas trarão elementos significativos para a avaliação. 
(2006, pg. 156).  

 

No processo de adoção e após adoção o Serviço Social através da Vara da 

Infância e Adolescência realiza o acompanhamento desta criança ou adolescente, 

sendo assim, o inciso I do art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente rege que 

“sempre que possível a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe 

interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão 

sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada’’.  

É importante considerar as complicações que envolvem a adoção no Brasil 

destacando a adoção tardia para o profissional do Serviço Social, visto que o mesmo 

deve ter um olhar que vai além do que está posto socialmente sendo capaz de realizar 

uma leitura da realidade, pois desde o primeiro contato com os que desejam realizar 

a adoção deverá este profissional observar criteriosamente a motivação que levou a 

tal decisão, além de possuir o papel de orientar de orientar as famílias no que se refere 

à criança pretendida, buscando formas para expor aos interessados a situação da 

adoção relativa a preferências por cor de pele, idade, gênero.  É importante que essa 

criança ou adolescente seja vista não como um processo que lhe concederá o direito 



 

 

45 

a uma certidão de nascimento, mas sim que seja realmente parte integrante de uma 

família.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A História do Brasil traz muitos aspectos relacionados a infância e muitos 

detalhes que abordam a traz referências a adoção mesmo em seu campo inicial. 

Nesse sentindo sendo importante a abordagem histórica da infância e adolescência 

no Brasil, onde foi ressaltado sobre adoção no Brasil, também fala-se de abandono, 

violência e exclusão, que prevalecia para as crianças pobres, mas que, embora tenha 

seu processo histórico vinculado ao abandono, não significa que a mesma seja 

sinônimo de abandono atualmente.  

O trabalho trouxe a reflexão, pois o abandono de crianças sempre existiu, assim 

pensar na adoção é pensar numa sociedade conservadora onde a adoção muitas 

vezes era mantida em sigilo absoluto, as mulheres não podiam adotar e a diferença 

de idade entre adotado e adotante não era levada em consideração. Crianças e 

adolescentes eram negligenciadas por seus familiares e onde o Estado se fazia 

ausente, e diante deste cenário acabavam sendo retirados desse ambiente e 

entregues em abrigos sendo inevitável que seus destinos fossem a fila de adoção. 

Portanto o trabalho buscou contextualizar a história da infância no Brasil e a 

família como principal instituição de proteção da criança e adolescente e suas 

transformações ao longo do tempo, além de abordar os fatores que levam a 

destituição do poder familiar. Ressaltando as Instituições de acolhimento e sua história 

como importante fator para compreensão do processo da legislação Brasileira para 

esse segmento. 

Crianças e adolescente quando se tornam adotáveis permanecerão nas filas 

de espera, pois já não mais correspondem ao perfil idealizado pela maior parte das 

famílias interessadas em adoção já que se sabe que a grande maioria dos 

pretendentes buscam adotar bebês ou recém nascidos de cor de pele branca. Quando 

esgotadas todas as tentativas de reinserção na família natural, resta a adoção como 

última e única medida de proteção à criança e ao adolescente, com a finalidade de 

proporcionar-lhe o estabelecimento dos laços afetivos com as novas figuras parentais, 

viabilizando sua integração em uma família.  

A adoção e adoção tardia e a lei e direitos vigentes que amparam essa 

demanda, trouxe a discussão e reflexão sobre a adoção tardia no Brasil e a política 
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de proteção à crianças e adolescentes e os avanços ocorridos com a criação do 

Estatuto da Criança e Adolescente, incluindo o processo de adoção. 

O ECA veio para mudar a realidade das crianças e adolescentes que vivenciam 

a negligencia das famílias, ou seja, se antes não tinham quem os protegessem das 

ruas, da marginalidade, do preconceito, da discriminação, hoje pode contar com uma 

lei que os defenda, tanto psicologicamente quanto fisicamente, garantindo assim, seu 

bem estar 

Milhares de crianças e adolescentes aguardam por uma família em filas de 

adoção. Porém a conta não fecha ao olharmos que a fila de pretendentes é tão grande 

que supera ao de crianças a serem a adotadas. Essa fila se torna desigual por motivos 

diversos desde muita burocracia até exigências demais por parte dos adotantes. O 

motivo das adoções são questões que podem ser respondidas pelos pretendentes e 

que são por razões individuais. Essas razões vão desde a impossibilidade de poder 

gerar um filho biológico, solidão, ou de famílias que perderam um filho, etc.  

O que difere com a quantidade de crianças que existem em abrigos que tem 

idade mais avançadas e que não conseguem ser adotadas, que se denomina adoção 

tardia. A adoção tardia traz uma complexidade devido ao fato de envolver muitas 

questões como: dinâmicas familiares, as questões jurídicas, a institucionalização, os 

mitos e preconceitos, assim, entende-se adoção tardia como as adoções que ocorrem 

com crianças acima de 2 anos e os adolescentes e os motivos são diversos para que 

isso ocorra. 

O presente buscou ainda compreender a importância do trabalho do 

profissional do Serviço Social no processo de adoção, ressaltando os principais 

desafios e possibilidades do trabalho do profissional do Serviço Social para efetivação 

dos direitos das crianças e adolescentes no processo de adoção tardia e sua inserção 

no convívio familiar.  

A ação profissional do Assistente Social nos mais variados casos deve 

estabelecer que esforços para garantir a sincronização dos direitos da demanda, 

através de várias estratégias, dentre as quais pode ser citado à qualificação 

profissional para que possa agir no âmbito político-profissional.  

O Assistente Social trabalha tendo em vista a interpretação da realidade das 

demandas atendidas e cujo foco de suas ações está voltado aos parâmetros 
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estabelecidos no Código de Ética da Assistência Social. Sua intervenção deve ser 

precisa e objetiva e sanar os problemas sociais. 

Conclui-se então, que a relação estabelecida entre o Código de Ética do 

Assistente Social e a adoção possui os mesmos princípios básicos, baseado na 

democracia, garantia dos direitos humanos e principalmente no reconhecimento das 

diferentes demandas como cidadãos dotados de direitos e deveres assegurados por 

lei e que devem ser cumpridos por todos, inclusive o Estado.  

Assim, a atuação o Assistente Social no processo de adoção tem como 

principal objetivo responder às demandas dos usuários dos serviços prestados, 

garantindo o acesso aos direitos. Para isso, o Assistente Social utiliza vários 

instrumentos e técnica de trabalho como: visitas domiciliares, pericia social, 

entrevistas, estudo social, parecer social, entre outros. Nesse sentido é fundamental 

a presença do Assistente Social no contexto da adoção, diretamente na vida da 

criança ou adolescente que aguardam por adoção e também aqueles que já são 

adotados. 

O papel dos profissionais do Serviço Social é de grande importância, pois são 

os Assistentes Sociais, na maioria das vezes, o elo de contato entre a realidade de 

vida das crianças e o Judiciário. Nas decisões são levados em conta todos os 

relatórios do Assistente Social.  

Assim, é importante considerar as complicações que envolvem a adoção no 

Brasil destacando a adoção tardia para o profissional do Serviço Social, visto que o 

mesmo deve ter um olhar que vai além do que está posto socialmente 
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