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 RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as múltiplas 

possibilidades de família, sua importância e seus papéis. Ademais, tendo a 

família um relevante papel na formação do indivíduo e o alto índice de 

abandono em nosso país e no mundo, é pertinente que discutamos sobre o 

instituto da adoção e as inúmeras probabilidades deste processo, inclusive as 

que dizem respeito ás famílias homoafetivas e as famílias monoparentais.  

“Toda criança tem direito à vida, saúde, liberdade, educação, cultura e 

dignidade." É o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 

art. 7º. Entretanto, a teoria nem sempre é seguida na prática. Autoridades 

deixam de lado a lei, que deveria zelar por esses direitos, o que vem 

engrossando o número do abandono, em particular nos grandes centros 

urbanos do país. 

Acredita-se que atualmente chegue perto de 8 milhões o quantitativo de 

crianças abandonadas no Brasil. Destas, cerca de 2 milhões vivem 

permanentemente nas ruas, envolvidos com prostituição, drogas e pequenos 

furtos. Um número expressivo, demonstrando que não foram aplicadas 

políticas eficazes para a redução da triste realidade apresentada já em 1994, 

quando existiam 7 milhões, segundo levantamento da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

Portanto, diante dos fatos mencionados acima, é preciso rompermos 

com determinados paradigmas e vislumbrar novas  possibilidades, percebendo 

e admitindo os novos arranjos familiares como possíveis mecanismos para 

amenizar a questão do abandono em nosso país.  

 

Palavras chaves: Famílias, Abandono, Adoção. 
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METODOLOGIA 

 

O referido trabalho foi resultado de uma pesquisa minuciosa, realizada 

por intermédio de levantamentos de dados, através de referências 

bibliográficas (livros especializados, periódicos, revistas, leis e decretos...) que 

nos deram melhor embasamento para analisarmos e discutirmos o tema 

proposto. 

Também fizemos uso de consultas eletrônicas, acessando sites e 

páginas da internet pertinentes ao tema em discussão. 

Ademais, lançamos mão da visita institucional, realizada à “Vara da 

Infância, da Juventude e do Idoso” no município de Nova Iguaçu (município 

utilizado como referência), onde tivemos a oportunidade de conversarmos com 

a equipe técnica que trabalha e acompanha o processo de adoção. Por 

intermédio desta visita obtivemos dados importantíssimos que apontam para a 

confirmação das estatísticas nacionais no que tange a preferência no perfil da 

criança desejada. 
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 INTRODUÇÃO 

  

 O  interesse pelo tema “Adoção”, surgiu a partir da nossa participação 

em um seminário realizado no SESC – São Gonçalo em Junho de 2003, 

intitulado “A FAMÍLIA EM TRANSFORMAÇÃO: A INTIMIDADE PERANTE A 

LEI”. Tal evento trouxe para a discussão vários assuntos referentes à família, 

entre eles a Adoção e suas novas possibilidades. 

Desde então, começamos a ler e a pesquisar, e percebemos quão rico e 

complexo é o assunto, entretanto, embora seja um tema de suma relevância 

para sociedade, as fontes de pesquisas ainda são escassas em comparação a 

outras temáticas, o que dificulta e muito a explanação do assunto. 

Em princípio, iniciamos a pesquisa através de consultas na Internet, pois 

encontramos muitas dificuldades em localizar bibliografias que discutissem tal 

temática; inclusive quando se trata de Adoção por Casais Homoafetivos, 

embora hoje, já tenhamos alcançado alguns avanços. 

Participamos de seminários e também de eventos como, por exemplo, o 

11º ENAPA – ENCONTRO NACIONAL DE APOIO Á ADOÇÃO que nos 

possibilitou obter muitas informações, inclusive ter acesso a bibliografia 

pertinente. 

Em um segundo momento, sentimos a necessidade de conhecermos 

mais de perto o trabalho da equipe técnica que acompanha todo o processo de 

adoção, e resolvemos visitar a Vara da Infância, e da Juventude, e do Idoso do 

município de Nova Iguaçu para ver de perto seu cotidiano, vivenciar seus 

desafios e também seus sucessos e possibilidades. 

O objetivo deste trabalho é provocar a reflexão das mais diversas 

nuances do instituto da adoção, é impulsionar as atividades acadêmicas, 

incentivando novos enfoques de abordagem do tema. É apresentar a Adoção 

como alternativa de atenuar a questão do abandono de crianças e 

adolescentes em nosso país. 
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No universo da adoção nos deparamos com um espaço repleto de 

segredos e mentiras, ficções, incompreensões, equívocos, mas também, um 

espaço no qual são vivenciadas as mais profundas manifestações de 

humildade, por isso podemos dizer que se trata de um território ambíguo, de 

horizontes pouco definidos, que entretanto pode representar a expressão de 

novas esperanças, uma ponte possível entre o desejo e a frustração, entre o 

sonho e a realidade. 

Se refletirmos baseados em tais considerações, nos colocaremos 

perplexos diante da conclusão de que a maior dificuldade pode estar em ter 

que se relacionar com o diferente, com que nos é estranho, agravando-se 

ainda mais quando idealizamos, criando expectativas, que é um movimento 

“natural” do ser humano. 

Gostaríamos de ressaltar que não temos a menor pretensão em esgotar 

o assunto, muito pelo contrário, até porque seria impossível, mas excitar a 

curiosidade de estudantes e profissionais da área, para que  se aprofundem no 

tema, a fim de que possamos criar novas alternativas e novas possibilidades 

para esse universo tão cheio de desencontros. O instituto da adoção tem 

diversos implicadores e uma dinâmica frenética, que envolve elementos 

sociais, religiosos, políticos, culturais e econômicos. 

Nosso objetivo é que todas as crianças possam crescer felizes e 

protegidas, amadas e respeitadas em suas famílias.  Acreditamos que através 

deste trabalho, poderemos despertar o interesse de estudantes, profissionais, 

sociedade civil e simpatizantes em explorarem e discutirem o assunto, 

viabilizando a criação de novas obras nas diversas áreas do conhecimento, 

objetivando alcançar uma melhor compreensão do tema, uma vez que 

percebemos que o tema “Adoção” ainda é abordado de forma tímida o que 

dificulta trazer o assunto em discussão. 

Este trabalho estará sendo apresentado em quatro capítulos. No 

primeiro, estaremos apresentando o conceito de família e seus papéis, sua 

influência e sua importância na formação do indivíduo, como também 

abordaremos as “novas configurações da família”. No segundo capítulo 
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apresentaremos um panorama histórico sobre adoção, trazendo hábitos e 

costumes de tempos muito longínquos, assim como falaremos também de 

abandono e entrega e no terceiro capítulo estaremos abordando sobre o que 

diz a lei a respeito do instituto da adoção e as mudanças trazidas ao processo 

com a promulgação da Lei Nº 12.010, DE 29 DE JULHO DE 2009 – (Lei 

Nacional de Adoção ), o conceito de adoção em sua essência, como se 

proceder para realizar uma adoção e o trabalho da equipe técnica que 

acompanha este processo nas Varas da Infância e da Juventude e finalmente 

no quarto capítulo estaremos apresentando as novas famílias e as 

possibilidades de adoções, as “adoções possíveis”. 

A questão do abandono de crianças e adolescentes é algo latente em 

nossa atualidade, portanto isso não significa que se trata de uma problemática 

da sociedade contemporânea, muito pelo contrário. Registros apontam que 

esta prática é bastante antiga. Por isso, não podemos falar de adoção sem 

mencionar a questão de abandono e das possibilidades que esta pode 

apresentar para milhares ou senão milhões de crianças abandonadas á própria 

sorte. 

 O instituto da adoção nos é apresentado como alternativa legal para 

milhares de crianças que se encontram em estado de abandono e por isso se 

faz necessário romper com alguns mitos, a fim de viabilizarmos, tornarmos 

possível novos tipos de adoção. O que nos propomos a fazer é apresentar 

algumas das múltiplas faces da temática da adoção, objetivando esclarecer as 

diferentes modalidades, com intuito de utilizá-las como instrumento de inclusão 

de crianças e adolescentes em novos núcleos familiares. 

A sociedade vem mudando, e com ela os indivíduos que a compõe 

também vão assumindo novos papéis. Sendo assim, percebemos a 

necessidade de mudanças na legislação, com intuito de acompanhar a 

mutação de nossa sociedade. Hoje é comum nos depararmos com os mais 

diversos arranjos familiares. São famílias monoparentais, famílias construídas 

através do recasamento, famílias formadas por casais homoafetivos.... 

Ademais, é preciso mudarmos o nosso olhar quando estivermos diante dessas 
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novas famílias, vislumbrando novas possibilidades e desconstruindo 

preconceitos. 

Viabilizar a adoção por famílias alternativas pode ser o começo de uma 

importante mudança na realidade brasileira. O direito da criança e do 

adolescente em desfrutar do convívio familiar deve estar acima de qualquer 

preconceito. 
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CAPÍTULO I 

AS FAMÍLIAS E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

1.1 – Conceituando família e descrevendo seus papéis  

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio do século XXI,  família 

são pessoas aparentadas, que coabitam em geral no mesmo domicílio, 

particularmente o pai, a mãe e os filhos; pessoas com laços de 

consangüinidade; grupo formado por indivíduos que são ou se consideram do 

mesmo sangue, ou por descendentes dum tronco ancestral comum, e 

estranhos admitidos por adoção; Conjuntos de pessoas que apresentam as 

mesmas características básicas (FERREIRA, 1999). 

A família, sujeito social, constitui-se de um grupo de pessoas,  
no entender de jurista português, “ligados entre si pelos 
vínculos de casamento, parentesco ou afinidade”, hoje com 
uma proteção constitucional bastante ampla (GENOFRE 1997). 

A família é o primeiro núcleo social à que pertencemos, tendo um 

relevante papel na construção da identidade e da subjetividade do indivíduo. 

Este núcleo vem se modificando e se manifestando, de acordo com o contexto 

social na qual está inserida, sendo alvo de pesquisas que lhe abordam das 

mais diversas formas. 

É de suma relevância mencionar que a família é uma unidade social 

instituída por indivíduos que partilham circunstâncias afetivas, sociais, 

econômicas, culturais e históricas. Podendo ser formada por laços de 

consaguinidade (mediante um ancestral comum), através de alianças 

(casamento, co-habitação), de convivência (compadres e agregados) e 

também por processo de adoção. Todos nós temos a nossa própria família, 

conhece minimamente o seu sistema de parentesco, a maneira como foi 

formado por vínculos afetivo-sexuais, como foram originados física e 

socialmente seus novos membros (Njaine, 2009).  
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Sendo o primeiro núcleo de socialização dos indivíduos, aquele que 

inicialmente transmite valores, hábitos e costumes, auxiliando na formação das 

personalidades, a família baseia-se na distribuição de afetos e papéis sociais, 

sendo marcada por diferenças de poder entre os gêneros e entre as gerações. 

As disputas de poder e afeto fazem-se presentes sob a forma de sentimentos 

ambíguos de amor/ódio, aliança/competição, proteção/domínio entre seus 

integrantes.  

Segundo a visão psicanalítica,  a família tem a função de fazer nascer a 

vida psíquica de seus filhos. O bebê, ao se organizar internamente, conta com 

o auxílio de seu meio: pais, irmãos, avós, parentela. É com a família e através 

dela que o bebê aprende um modo de experimentar o mundo, de viver, de 

interagir, de compreender e refletir a história familiar, de se individualizar e de 

se diferençar. 

Segundo a Declaração Mundial sobre a sobrevivência, a proteção e 

o desenvolvimento da criança nos anos 90, ela é a principal responsável 

pela alimentação e pela proteção da criança, da infância à adolescência. É no 

ambiente familiar que a criança tem sua iniciação na cultura, nos valores e nas 

normas. Sendo assim, para que a criança e/ou adolescente tenha um 

desenvolvimento pleno de sua personalidade, é indispensável que ela viva em 

um ambiente harmonioso, repleto de felicidade, amor e compreensão.  

Na visão sistêmica, a família constitui-se no grupo primeiro de 
pertencimento, no qual se estabelecem relações de 
dependência e vínculos afetivos entre os seus membros. 
Possui uma estrutura hierárquica e dinâmica e funciona como 
um sistema em interação recíproca e constante com os grupos 
e as instituições sociais. Tem como objetivo enfrentar as crises, 
facilitando o espaço de formação, crescimento, 
desenvolvimento e individualização de seus membros 
(NJAINE, 2009, p.66). 

A família tem papéis e funções de extrema proeminência para o 

indivíduo.  A função biossocial é responsável pela reprodução e manutenção 

da espécie. É na família que surgi a necessidade da descendência e se criam 

possibilidades para o desenvolvimento físico, psicológico e social de seus 

membros. Assim como também tem função econômica, encarregada pela 
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produção e reprodução de bens e valores materiais. A família recebe 

influências das leis sociais e econômicas, bem como dos protótipos culturais de 

cada região, classe social e país. O núcleo familiar e o lar são considerados 

pequenas empresas responsáveis pela conservação, pelo cuidado e pelo 

desenvolvimento de seus integrantes. 

Além das funções supracitadas, a família ainda tem a função educativa, 

tão importante quanto às demais. A família exerce influência em todo o 

processo de aprendizagem individual e no próprio desenvolvimento familiar. 

Imprime valores éticos-morais que provêm dos princípios, dos preceitos e das 

leis que observam e se aprendem na família e no mundo de relações intra e 

extrafamiliares. 

A Constituição Federal do Brasil promulgada em 1988 descreve em seu 

artigo 226, caput VII que a família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado e no parágrafo 4º do mesmo artigo menciona que se entende 

também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes. 

Família desperta em nós lembranças, emoções, saudades, expectativas 

quase sempre contraditórias, intensas e, principalmente, inegáveis. Família é 

algo universal e, por enquanto, eterno; não foi descoberta outra formação 

humana capaz de substituí-la (Souza, 1997). 

1.2  – A família e suas novas configurações 

Segundo Gueiros (2007, p. 121) entre as mudanças mais expressivas da 

família estão aquelas que se referem a sua composição e a sua disposição. A 

redução de seu tamanho, a diversificação de seus arranjos, a natureza 

transitória dos vínculos conjugais e o aumento do índice de pessoas vivendo 

sozinhas.  Ademais, devemos levar em conta que os pilares em que, 

classificamente, se sustenta a família, os quais, grosso modo, podem ser 

balizados como homem no papel de principal provedor e de autoridade moral 

do núcleo familiar e a mulher como cuidadora e provedora da base emocional 

dos filhos, vêm recebendo novos contornos. 
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O que reconhecemos  como família moderna data do século XVIII e, desde 

então, relevantes mudanças vêm sofrendo, acompanhadas das mutações 

societárias mais gerais, entre as quais salientamos as centralidades da 

instituição escolar e do trabalho assalariado (Single, 1996 apud Gueiros,2007).                       

A decadência do modelo familiar patriarcal propicia novas concepções de 

papéis sociais e pontua (re)configurações da família moderna. Adaptando-se 

às transformações, as novas famílias criam espaços para que diferentes 

formas de relações sejam estabelecidas.  

A família contemporânea, assim como a sociedade atual, vive questões 

complexas. Ao tomarmos como exemplo o progresso da tecnologia, do qual faz 

parte a definição da paternidade por meio do exame de DNA. Sendo assim, 

vemos que se por um lado esse exame constitui um mecanismo para a 

garantia de direitos, por outro impõe difíceis negociações relacionais entre pais 

e filhos. Tal recurso tecnológico é utilizado, geralmente, incluindo a força da lei 

e mediante a não-disponibilidade do pai em reconhecer o filho (Gueiros, 2007). 

Outro aspecto que se refere à família contemporânea é a inserção da 

mulher no mercado de trabalho e a libertação de tradições que advém, por 

exemplo, de relações não oficializadas pela lei e na existência de filhos fora do 

matrimônio, o avanço das tecnologias relativas à reprodução humana, como 

também a opção por não ter filhos, representam outros aspectos relevantes 

nas “novas” configurações familiares. 

Em reportagem de capa da Revista Época (2003) é apresentada pesquisa 

realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no qual 

afirma que em metade dos lares brasileiros não existe mais o modelo clássico 

com pai, mãe e filhos do mesmo casamento.  Isso significa que o retrato atual 

não reflete mais o modelo de família constituído como mencionamos acima.  A 

pesquisa confirma a mudança, na prática, do conceito de família e que em 

grande parte dos domicílios pelo menos um dos pais encontra-se ausente. 

Existem ainda aqueles que moram sozinhos, avós e/ou tios criando netos e 

sobrinhos, casais sem filhos, produções “independentes” e outras tantas 

alternativas. 
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Há aquelas tipicamente modernas, onde um grupo de amigos resolve morar 

junto para dividir o aluguel de um bom apartamento, e não necessariamente 

são estudantes, mas adultos e profissionais com trabalho regular e 

contracheque. Assim como existem também situações provisórias que passam 

á definitivas, que é o caso do filho que se separa  e retorna para morar com os 

pais. 

Sendo assim, embora o modelo nuclear (constituída por duas gerações: os 

pais (marido e esposa) e os filhos) ainda predomine entre os lares brasileiros, 

cresce a incidência de novos arranjos familiares, como atesta Ana Lúcia 

Saboía, enquanto chefe da Divisão de Indicadores Sociais do IBGE. 

Atualmente é comum nós ouvirmos, que há um “enfraquecimento das 

famílias” ou que “as famílias estão em crise” mediante a um padrão de família 

idealizado como portador de “sólidas construções”, tendo como referência o  

casamento monogâmico, amparado no casal estável com papéis bem 

delineados entre os cônjuges. Entretanto, com a diminuição do índice de 

nupcialidade e o crescimento de outras formas de relacionamento, redescobre-

se a importância dos laços familiares e de revalorização dessa instituição na 

sociedade ocidental contemporânea, ressaltando os seus papéis, entre eles o 

protetivo e valorizando-a como espaço de desenvolvimento de “relações 

interpessoais” (Njaine, 2009). 

Talvez ao invés de falarmos em crise, poderíamos dizer que a família está 

se adaptando aos novos tempos, assumindo um novo perfil, mais focado na 

qualidade das relações entre as pessoas e no desejo de cada indivíduo. A 

hierarquia, a obediência, o tradicionalismo e o conservadorismo que 

caracterizavam o modelo familiar do passado cederam lugar a uma relativa 

igualdade e respeito entre os membros da família. Ademais, mulher e filhos 

conquistaram espaço e direito de fala,  que antes eram atribuídos apenas aos 

homens. Tal mudança exerceu direta influência na postura do homem, que 

agora se sente menos obrigado a desempenhar a função de único provedor. 

Podemos também afirmar que este novo modelo somado às novas regras  

econômicas, transformou a família em um refúgio mais sedutor do que nunca. 



 
 
 

17

Isso se confirma quando percebemos que os filhos cada vez mais permanecem 

na casa dos pais. Atualmente, é comum vermos nos lares a reunião de várias 

gerações, inclusive com os mais velhos sustentando os demais (família 

extensa). 

As famílias da atualidade, mais do que pelos laços de consangüinidade ou 

pela obrigação, mantêm-se unidas pelo afeto. Ate a metade do século XX, a 

relação de consaguinidade era muito forte na constituição da família, o núcleo 

familiar era indissolúvel. Hoje são secundárias, tendo como valor fundamental 

as relações de afetividades, sendo assim se os sentimentos individuais não 

forem satisfeitos, as pessoas rompem a instituição familiar e vão buscar outras 

possibilidades de relacionamento para atender suas necessidades afetivas. 

O novo Código Civil (2002) estabeleceu uma série de mudanças, entre elas 

podemos citar a “igualdade entre os sexos” a palavra pessoa substitui a palavra 

“homem”. A expressão “pátrio poder” que definia a autoridade do pai sobre os 

filhos cede lugar a expressão “poder familiar”, onde podemos perceber que 

este poder é estendido também a mãe. A família passa a ser dirigida pelo 

casal, não mais apenas pelo homem (Pereira, 2003). 

A nova definição de família atribuído pelo novo Código Civil (2002) abrange 

as unidades formadas pelo casamento, união estável (pessoas que vivem 

como se casadas fossem) ou comunidade de qualquer genitor e descendente 

(famílias monoparentais). No código de 1916, “família legítima” era definida 

apenas pelo casamento oficial. 

 

 

Segundo informações obtidas através do IBGE, as uniões consensuais, ou 

casamentos sem papel passado, aumentaram 90% do Censo de 1991 para o 

de 2000.   

O casamento passou a ser a “comunhão plena de vida, com base na 

igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. E é apenas uma das formas de 

se constituir família, haja vista, que o novo texto passa a reconhecer a união 

estável, lhe atribuindo os mesmos direitos e deveres do casamento “legal”. 
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O reconhecimento da união estável, admirável progresso legislativo, 

incorporando, para efeito de proteção do Estado, a família de fato fruto de 

concubinato, sofreu dupla crítica por parte de conservadores juristas que não 

percebiam a família quando sem prole ou quando resultado de concubinato 

(Genofre,1997). 

Somente a título de curiosidade, as constituições brasileiras sempre 

colocaram sob o manto de sua proteção apenas a família denominada 

“legítima”. A Constituição Federal 1934 correspondeu à resistência do 

catolicismo à dissolubilidade do vínculo conjugal, dispondo no seu artigo 175, 

“A família é constituída pelo casamento indissolúvel, sob proteção especial do 

Estado”, assim, da mesma maneira, as de 1946, 1967 e 1969. Neste período, o 

Código Civil ignorou completamente a família natural, a união de fato, 

reconhecida, apenas, pela jurisprudência dos tribunais. Em seu artigo 380, 

dispunha que “o pátrio poder é exercido pelo marido, com a “colocação” da 

mulher”, cabendo ao marido a chefia da sociedade conjugal; o direito de fixar o 

domicílio da família, o direito de administrar os bens do casal e o direito de 

decidir, em caso de divergência (Genofre,1997). 

Quanto aos filhos, o novo Código apresentou uma nova redação. Os filhos 

adotivos e concebidos fora do casamento têm direitos idênticos aos filhos dos 

nascidos dentro do matrimônio. Aboliu-se a pejorativa distinção entre 

“legítimos” e “ilegítimos” para designar os descendentes. 

Desde a última década, vem se usando o conceito de “famílias”, ou seja, no 

plural, tendo a mãe como eixo central, apoiada em uma rede de parentesco 

ampliada, com a presença de diversas recomposições familiares.  Apesar das 

definições terem sido abaladas, o conceito de família no imaginário social ainda 

é idealizada a partir do  padrão de “família nuclear”. No entanto, as novas 

configurações familiares (recasamentos, famílias monoparentais, uniões de 

homosssexuais, etc), a idéia de “núcleos” é suplantada, uma vez que a 

configuração das famílias acontece em “rede” – redes de relações nas quais 

interagem os sujeitos e se busca prover os recursos materiais e afetivos. 
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Os arranjos familiares vêm passando por extremas e também recentes 

transformações em suas configurações. Os nossos jovens vêm iniciando cada 

vez mais cedo à prática sexual e a multiplicidade dos relacionamentos, a 

velocidade e a magnitude de consumo também promove o acontecimento de 

experiências afetivo-sexuais mais fugazes. Além disso, não podemos deixar de 

trazer outro importante fator que vem influenciando as mudanças nos modelos 

familiares, que tem sido a constância da mulher no mercado do trabalho, tendo 

que se desdobrar nos mais diversos papéis e também a ausência da figura 

paterna e o próprio domínio da mulher sob seu corpo e conseqüentemente sob 

a reprodução. 

A atual conjuntura caracteriza-se por todas essas transformações na 

família, que inevitavelmente se estendem para o mercado de trabalho. 

Entretanto, o mundo do trabalho, mesmo apresentando avanços, continua 

preso à lógica patriarcal.  As mulheres chefes de família – cujas práticas sociais 

se apresentam como contradição ao molde tradicional – sofrem os efeitos da 

desvalorização do seu trabalho. É evidente a importância que as construções 

sociais de gênero têm sobre a sociedade, sobretudo, no que tange a “figura 

mulher” como detentora da responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pela 

educação dos filhos. 

Devido ao fato de que o trabalho feminino tem sido tradicionalmente 

avaliado como complementar ao salário do marido e como também as 

mulheres ainda são responsáveis pelos afazeres domésticos e, sobretudo, pela 

educação dos filhos, a flexibilidade em relação ao emprego ajusta-se também 

às estratégias de sobrevivência, para que possam dar conta desses dois 

universos que as colocam, com freqüência, no limite de um colapso nervoso.  

O  somatório da condição de mulher, de mãe e de trabalhadora é uma 

tendência da sociedade contemporânea e perpassa as diferentes classes 

sociais.  Possivelmente sejam diferentes as causas que levam as mulheres dos 

variados segmentos sociais a se tornarem trabalhadoras, mas o fato é que o 

trabalho feminino é apontado como uma das mudanças expressivas da família. 

De acordo com alguns estudiosos esse aspecto contribui, particularmente para 
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viabilização de outras mudanças, como, por exemplo, a diminuição do número 

de filhos, que vai ecoar no tamanho das famílias, assim como para a não-

formação de novas famílias (Gueiros, 2007).  Não podemos deixar de 

mencionar o movimento feminista, um marco dessas transformações e a ele 

devemos atribuir as mudanças de costumes, sobretudo as que fazem 

referência a sua liberação. 

Vale destacar que, as mulheres em geral recebem salários inferiores e 

menos benefícios do que os homens. Essa lógica, contrária à equidade de 

gênero, mantém-se como base para decisões de planejamento de carreira e 

para definições de cargos e de salários no mercado de trabalho formal. 

 Esse novo modelo de família, que ora já se esboça, tem 
diversas matizes  e  se define com mais ou menos força de 
acordo com a classe social e o país a que está referido. É 
modelo de proles reduzidas; de mulheres com carreiras 
profissionais, de mães e pais, juntos ou separados, produzindo 
e reproduzindo; de casais hetero e homossexuais; de mães ou 
pais criando seus filhos sozinhos; da institucionalização dos 
cuidados maternos por profissionais especializados; enfim, é o 
modelo que busca adequar às mudanças da vida 
contemporânea, ao mesmo tempo em que é forjado por estas 
mudanças, redesenhando o funcionamento e a estrutura da 
família contemporânea (SCAVONE,2001, p.57). 
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CAPÍTULO II 

ADOÇÃO X ABANDONO 

2.1 – Adoção: um panorama histórico 

Não podemos falar de adoção, sem mencionar a questão do abandono. Os 

primeiros registros da realidade européia, datam do século XII, o que nos 

apontam que esta prática é bastante antiga. 

As práticas de distanciamento dos filhos em relação aos pais eram bastante 

comuns, e geralmente acontecia a partir dos sete anos de idade 

aproximadamente. Os pais delegavam aos filhos mais velhos, a 

responsabilidade pelo cuidado e pela educação dos filhos mais novos, 

representando o primeiro indício de distanciamento entre pais e filhos. Após 

algum tempo, a história registrou uma série de contratos de aprendizagem, 

onde as famílias encaminhavam seus filhos para mestres-tutores, que se 

tornavam responsáveis pela educação dessas crianças, onde as mesmas  

geralmente permaneciam até a idade de 18 anos. 

À medida que se avançavam as décadas do referido século, a prática de 

delegar a educação dos filhos a mestres-tutores, difundia-se, tornando-se um 

hábito entregar as crianças a famílias estranhas. Todavia, era através de 

serviço doméstico que o mestre transmitia a uma criança, não ao seu filho, mas 

ao filho de outrem, a bagagem de conhecimento, a experiência prática e o valor 

humano que pudesse possuir; enviavam-nas a outras famílias, com ou sem 

contrato, para que com elas morassem e começassem suas vidas, 

aprendessem as boas maneiras de um cavaleiro ou um oficial, ou mesmo para 

que freqüentassem uma escola e aprendessem as letras latinas. (CAMARGO, 

apud ARIÈS, 1978, p.228-229). 

O hábito do distanciamento entre pais e filhos, perpassa o aspecto 

meramente histórico, caracterizando as famílias da  época. Este costume 

perdurou até o final do século XV. 
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Segundo Camargo (2006), este paradigma de família sugere que a 

contraditória situação de desvalorização dos laços afetivos e valorização da 

constituição patrimonial tornam mais fácil ou menos traumático do ponto de 

vista psicológico, a passagem do distanciamento parcial para o desligamento 

total dos filhos.  

Sabemos que o conceito de família moderna é um fenômeno recente e 

restrito. Os ideais de amor materno e de domesticidade conjugal, somente se 

configuraram na Europa aproximadamente no século XVII. 

O núcleo mãe-pai-filhos, neste momento, ainda não se apresentava de 

forma delimitada; suas necessidades materiais e afetivas, geralmente eram 

atendidas e satisfeitas por pessoas alheias a esse grupo. A unidade familiar 

desta época era regida por uma dinâmica social bem diferente e pouco tem 

haver com o modelo contemporâneo. 

A prática do abandono, tornava-se uma alternativa para as famílias, 

principalmente para as mais pobres. Os pais de origem de classe média-alta 

enviavam seus filhos para outras famílias ou mestres-tutores a fim de que eles 

fossem educados e preparados para o exercício profissional (ofício) e/ou 

casamento. Trata-se de um abandono mascarado, cuja finalidade fora 

interpretada como privilégio para poucos, entretanto, os pais pobres que não 

tinham recursos para o próprio sustento, simplesmente abandonavam seus 

filhos: um abandono sem maquiagem, explícito. 

De acordo com Camargo (2006), o número de crianças abandonadas no 

final do século XVII e meados do século XVIII era tão grande que outras duas 

técnicas foram difundidas. Tratava-se do surgimento dos hospícios de menores 

abandonados e da criação dos filhos por nutrizes (amas-de-leite). 

Conforme Camargo, os menores abandonados e não recolhidos aos 

abrigos aumentavam os índices anuais de mortalidade infantil, e a principal 

razão deste acontecimento era a inexistência de condição de sobrevivência nas 

ruas.  

A técnica de amas-de-leite também fracassou, por questões óbvias: em 

primeiro lugar porque o número de crianças carentes de alimentação láctea era 
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absolutamente maior que o número de mulheres dispostas e aptas ao serviço 

de nutriz. Geralmente as amas-de-leite já recebiam as crianças, filhos das 

mulheres da cidade, o que inviabilizava a sobrevivência para os menores 

abandonados não institucionalizados; em segundo lugar, o fato das nutrizes 

serem muito mal remuneradas, levava as mesmas a maltratarem as crianças e 

as iniciavam, tão logo fosse possível em seus hábitos e vícios de sua condição 

e formação social. 

No Brasil (século XVI), as mulheres criadeiras ou amas-de-leite, também 

como na Europa, recebiam muito pouco ou nada para aceitar manter 

enjeitados, dependendo da generosidade alheia, entretanto, o discurso 

empregado na época para incentivar tal prática era que acolher enjeitados 

representava uma extraordinária demonstração de fé, declarando que manter 

“expostos” consistia na melhor maneira de conseguir a graça divina. 

Mas quando a razão da acolhida resumia-se meramente ao interesse 

financeiro, a estadia na residência das amas quase sempre colocava em risco 

a vida dos bebês. 

Na residência das criadoras, o exposto além de ser muitas 
vezes submetido á amamentação artificial, nem sempre recebia 
os mimos e atenções necessárias. Muitas amas 
impacientavam-se com a criança, misturando aguardente ao 
leite para acalmá-las mais rapidamente, prática de tal maneira 
difundida que levou á elaboração de uma lei prevendo trinta 
dias de prisão para quem assim procedesse. Outras acolhiam o 
recém-nascido no próprio leito, “volvendo” mecanicamente o 
grande corpo, podendo apertar e pisar o tenro e delicado 
menino quebrar-lhe algum membro, sufocá-lo, e matá-lo 
(VENÂNCIO, 1997, p, 197). 

A prática das nutrizes vinha promovendo um prejuízo alarmante e obriga 

ao Estado tomar atitudes enérgicas, através de dispositivos para conter o 

número crescente de abandonos e dos índices de mortalidade infantil, 

associando-se á medicina para elaborar e sustentar o discurso da necessidade 

da conservação  das crianças nas famílias. (Camargo, 2006). 

Neste novo cenário, a mãe passa a ser a porta de entrada da família 

para a medicina, tornando-se a principal parceira. Embora o médico e a mãe 
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tenham papéis bastante distintos, unem-se com o objetivo de tornar a família 

um espaço ideal para o bom desenvolvimento dos corpos. 

Assim sendo, manuais de medicina doméstica foram elaborados, a fim  

de criar normas para o cuidado e educação das crianças. A linguagem utilizada 

era simples e de fácil entendimento, onde as mães recebiam noções de como 

alimentar seus filhos, organizar e morar na casa, e dicas para cuidar da saúde. 

A partir deste novo contexto, a família ideal era a família medicalizada e 

higienizada, isto é, a boa família era aquela que se norteava pela orientação da 

política médica que garante a esta uma crescente qualidade de vida. Este 

discurso perdurou todo o século XVIII, aprimorou-se durante o século XIX e se 

mantém presente até hoje.  

Como podemos observar, apesar de todas as tentativas do Estado de 

manter as crianças no seio  familiar,  tais ações não foram suficientes o 

bastante para superar a questão do abandono. Neste cenário, surge a relação 

de poder entre Estado, medicina e família, onde o primeiro tentando assumir 

um projeto de moralização e reorganização da família fez tornar-se público o 

que antes era privado, o cotidiano social, os jogos relacionais e constitucionais 

das famílias, antes reservados a vivência  privada e protegidos pelas paredes 

da casa. Desta forma, não só a família é colocada sob vigilância, mas também 

o sexo, o prazer. 

Neste momento, estabelecida esta relação de poder, surge o projeto que 

oficializa o abandono como prática social: a Roda dos enjeitados. 

Segundo Camargo (2006), conta que a primeira roda foi construída e 

utilizada em 1758 e que em 1881, após a difusão de sua existência e eficiência 

em relação ao ocultamento do resultado das más condutas sexuais (adultérios, 

uniões não oficiais, etc.), as rodas chegaram ao número de 269 na Europa. 

Á princípio a roda foi criada com o objetivo de resolver um problema e 

contribuiu para engordar as estatísticas do abandono. 

A Roda consistia num cilindro que unia á rua ao interior da 
Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, apenas Salvador, 
Recife e Rio de Janeiro estabeleceram tais Rodas no período 
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colonial. Após a Independência, a instituição conheceu enorme 
sucesso, alcançando o número de 12 (doze) em meados do 
século XIX (VENÂNCIO, 1997, p.191). 

Segundo Venâncio (1997), durante o segundo e o terceiro século de 

colonização surge uma modalidade “selvagem” de abandono, caracterizada 

pelo abandono de crianças em calçadas, florestas, terrenos baldios e praias. 

Essas crianças abandonadas conheciam por berço as lixeiras e tinham como 

companhia cães, ratos e porcos que perambulavam pelas ruas. 

Geralmente a criança abandonada era fruto de amores ilícitos, relações 

extra-conjugais e uniões ilegítimas. Assim sendo, os higienistas afirmavam que 

a Roda era um problema de moral familiar e pública e que os asilos tornavam-

se uma alternativa á má conduta da mulher, possibilitando-a ao arrependimento 

e a levar uma vida digna. 

É importante ressaltarmos, que a Roda era considerada dos males o 

menor, pois protegia a mulher dos efeitos resultantes da exposição de mãe 

natural de seu filho. A maternidade fora do casamento estigmatizava a mulher, 

fadada a levar uma vida indigna. Na verdade, a Roda, preservava a imagem da 

mulher perante a opinião pública, esta sempre tão hostil, intolerante e inflexível 

á transgressões das normas, da moral e dos bons costumes. 

Ás crianças que eram submetidas ás Rodas, no Brasil e na Europa eram 

vítimas do estigma do abandono, tendo suas vidas marcadas pelas mais 

diversas formas de discriminação, sofrendo com a exclusão e com rotatividade 

entre as instituições abrigadoras. Essas crianças normalmente circulavam de 

uma família para outra e entre várias casas de ama-de-leite. Portanto, estas  

crianças viviam em precaríssimas condições, sendo tolhidas do convívio 

familiar, tendo o seu desenvolvimento comprometido, alijadas de estímulos 

necessários para a formação da auto-estima. Podemos constatar que embora a 

prática do abandono estivesse sobre a vigilância e controle do Estado, tal 

prática é percebida como indício do fracasso das ações políticas-

administrativas voltadas para o trato com  as famílias. Tal afirmativa fez com 

que o poder público tornasse a questão do abandono uma prática 

institucionalmente legalizada através de abrigos para menores, orfanatos e 
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legislação. Entretanto, o paternalismo estatal, através da institucionalização 

das crianças, não impediu que as famílias continuassem a abandoná-las, pelo 

contrário, em alguns casos incentivou-as. (CAMARGO, 2006, p. 45). 

Segundo Passetti (2000), sobreviver continua sendo tarefa difícil para 

população bastarda, tanto na época do Império como também na República. 

Sucessivas mudanças ocorreram nos métodos de internação para crianças e 

adolescentes, transferindo-se dos orfanatos e internatos privados para os 

cuidados do Estado, e depois novamente regressando a particulares, isso 

significa que as condições de reprodução do abandono e da infração 

mantiveram-se quase que inalteradas. 

Podemos afirmar que foi durante a época das filantropias e das políticas 

sociais que se valorizou e que se deu primazia a internação, sem buscar 

efetivamente soluções para a questão do abandono. Sabemos que no 

internato, as crianças são criadas sem vontade própria, tendo sua 

individualidade sufocada pelo coletivo, sendo privadas de seus direitos. As 

crianças institucionalizadas recebem formação educacional precária e 

geralmente são instruídas e conduzidas a ocupar os estratos inferiores da 

sociedade. 

Até hoje, em pleno século XXI, o abandono é ainda uma triste realidade, 

sustentada pelo discurso da desigualdade entre os homens, dando condições á 

existência de um regime de enunciados que coloca os indivíduos á mercê da 

norma e que faz do homem um ser a ser governado. Entretanto, sabemos que 

a questão do abandono perpassa por uma série de motivações, sejam de 

natureza econômica ou de ordem pessoal e subjetiva. A verdade é que não 

podemos e nem devemos generalizar os motivos e nem julgá-los, devemos 

entendê-los levando em conta todo o contexto social de cada época. 
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2.2– Abandono ou entrega?  O outro lado da moeda 

A palavra “abandono” carrega consigo um sentido um tanto pejorativo, 

reportando-nos ao sentimento de  desleixo, descaso, negligência e desamor. 

Entretanto, nem sempre ou quase sempre esses fatores são os reais motivos 

que levam as mães a abrirem mão de seus filhos. 

Sabemos que a utilização generalizada  de tal conceito está impregnada 

de preconceitos e o seu uso indiscriminado mascara a diversidade de motivos 

que levam as mães ou os pais biológicos a entregarem seus filhos em adoção. 

Segundo Motta (2001) para podermos alcançar uma compreensão 

necessária e adequada do fenômeno, devemos nos desfazer de modelos 

preestabelecidos e buscar outros que estimulem novas formas de abordagem 

que realmente atendam a todos os envolvidos no processo adotivo e à 

sociedade em geral. 

É comum nos depararmos com uma visão preconceituosa e equivocada 

da mãe que entrega seu filho em adoção; um julgamento cruel  daquela que 

desiste de criar seu filho pelos mais variados motivos, e geralmente não nos 

preocupamos em conhecê-los. O termo “abandono” é utilizado de forma 

arbitrária, livre de questionamentos, assumindo uma postura altamente 

discriminatória. 

Afirmarmos que uma mãe entrega seu filho simplesmente por não querer 

criá-lo, pode ser uma postura um tanto radical, subestimando e ignorando 

outros fatores. Uma vez assumida esta postura, podemos comprometer de 

forma maléfica todo o processo de entrega e adoção, pois estaremos nos 

remetendo ao conceito estrito de abandono.  

Segundo VENÂNCIO ( 1997, p.189), 

(...) não é exagero afirmar que a história do abandono de 
crianças é a história da dor feminina, principalmente da dor 
compartilhada por mulheres que enfrentavam obstáculos 
intransponíveis ao tentar assumir e sustentar os filhos legítimos 
ou nascidos fora das fronteiras matrimoniais. 



 
 
 

28

Motta (2001) nos afirma que a utilização da palavra “abandono” alimenta 

o imaginário social com  relação aos procedimentos adotados por quem se 

separa de seu filho e é moralmente tendenciosa, uma vez que arrasta consigo 

a imagem da criança sendo colocada em risco ou prejudicada de alguma 

maneira. 

A  palavra “abandonado” marginaliza, estigmatiza e possibilita uma 

imagem fantasiosa do adotado sobre as reais circunstâncias em que 

envolveram a  sua separação e de sua mãe biológica, o que acaba acarretando 

danosas conseqüências como, por exemplo, o estigma de ter sido rejeitado. 

Nos reportando ao item 2.1 do mesmo capítulo, fazemos um retrospecto 

histórico referente ao abandono de crianças, onde nos deparamos com a 

discussão sobre as amas-de-leite, a criação da Roda dos Enjeitados e da 

Santa Casa de Misericórdia, podemos acrescentar que não somente “os filhos 

desta legião de miseráveis e desclassificados sociais” constantemente 

conheciam o cruel caminho do abandono.  

Muitas escravas quando vendidas como amas-de-leite não podiam levar 

seus filhos, e conseqüentemente acabavam conhecendo o caminho cruel do 

abandono na Roda (Pinto, 2004). 

Outro ponto de reflexão acerca das amas-de-leite está a negação da 

maternidade. Os filhos das escravas passavam a ser “órfãos”, pois suas mães 

estavam destinadas  a cuidar dos filhos dos senhores, quando havia a 

possibilidade de estarem juntos na casa grande, aos filhos negros era 

destinado um segundo plano em tudo que se referia à relação mãe e filho, a 

relação familiar (Pinto, 2004). 

Contudo, não só a miséria alimentava as Rodas e domicílios 
com pequenos enjeitados. Em algumas circunstâncias, 
mulheres brancas, até mesmo de boa estirpe, também 
enjeitavam os filhos (VENÂNCIO, 1997, p.192). 

Outro aspecto interessante e que merece destaque se refere a quase 

ausência de casos de abandono no meio rural, isso se deve ao fato de que 

meninos e meninas, desde tenra idade já desempenhavam funções produtivas, 
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por isso, o “abandono selvagem” sempre foi evitado neste meio, entretanto, nas 

cidades, o mesmo não acontecia, pois o trabalho infantil era pouco valorizado, 

uma vez que as atividades produtivas exigiam força física ou especialização 

profissional. 

O que é preciso que entendamos, que existem diversas motivações que 

levam os pais biológicos a abandonarem seus filhos, dando origem á milhares 

de enjeitados. A verdade que cada caso é um caso, como também a forma de 

abandono carrega consigo especificidades próprias. O importante é que não 

atribuamos um único motivo para o abandono. A condenação moral das mães 

solteiras, principalmente das brancas, com certeza “engorda” a lista de 

abandonados, mas certamente a pobreza dos pais é uma das principais razões 

de abandono. 

As mulheres que trabalhavam em ocupações esporádicas ou 
eram quituteiras, lavadeiras e vendeiras viviam muitas vezes 
no limiar da pobreza. Nas épocas de aumento do preço dos 
alimentos, elas podiam recorrer ao socorro público na 
esperança de mais tarde recuperar o filho. Nesse caso, o 
abandono resultava da miséria e indigência e não da 
condenação moral aos amores ilícitos. O acréscimo de uma 
criança a essas famílias colocava pressões impossíveis sobre 
os parcos recursos financeiros. Depois de lutar contra fome, 
uma mãe poderia chegar a ser induzida a colocar na Roda da 
Misericórdia (VENÂNCIO, 1997, p.200). 

Segundo Venâncio (1997), as camadas mais populares, serviam de 

cenário para uma vida familiar instável e frágil, conseqüência da escravidão e 

da miséria. A criação dos filhos era prática improvisada. As mães utilizavam-se 

de uma extensa rede de vizinhos e parentes; era comum a circulação de 

meninos e meninas por vários lares, casebres, senzala; estabelecendo o que 

podemos chamar de “parentesco espiritual”. 

Na verdade, podemos atribuir outro sentido a questão do “abandono”. 

Geralmente, as mães que entregam seus filhos a uma outra família, 

normalmente são consideradas desalmadas e egoístas, entretanto, este ato 

pode ser considerado altruísta desde que consigamos dar um outro foco. 

Quando essa mãe trata-se de  uma escrava, o ato de abandonar seu filho pode 
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representar um gesto de extrema ternura, pois ao enjeitar seu filho, esta mãe 

acredita na possibilidade de estar lhe proporcionando a liberdade.  

É necessário que levemos em consideração a dor da mãe que 
entrega seu filho em adoção acreditando ser a melhor 
alternativa. Na verdade, o que percebemos, que literaturas 
pertinentes a temática do abandono e da adoção, não traz à 
discussão tal sofrimento. “Entretanto, muitos não reconhecem o 
direito das mães biológicas de enlutar-se e o processo de 
adoção tem sido basicamente visto como o processo de 
vinculação dos pais adotivos à criança, sem nenhuma 
lembrança de que antes de qualquer vinculação há uma 
separação, sem a qual o processo de adoção sequer teria 
início” (MOTTA, 2000, p.88). 

Não admitir o sofrimento e a dor de mães biológicas que entregam seus 

filhos em adoção  é o mesmo que acreditar que o processo adotivo se dá de 

forma tranqüila e livre de questionamentos. É crer que o processo de adoção é 

mágico, sendo a solução ideal, onde todas as partes envolvidas saem 

ganhando, incluindo a mãe biológica. 

Na tentativa de sintetizarmos a idéia explanada acima, alguns estudiosos 

direcionam a sua atenção para a família biológica colocando em destaque a 

questão abandono versus entrega. A situação de entrega é, via de regra, 

vinculada a um processo de decisão no qual a mãe ou os pais, por diversas 

razões, se assumem, ou se aceitam, “incapazes” de criar o filho.  Enquanto 

que, o conceito de abandono estaria socialmente vinculado as questões nos 

quais os pais ou responsáveis não fazem essa “auto-avaliação”. Sendo assim, 

a participação da mãe ou dos pais, na entrega, seria mais ativa, além de estar 

revestida de uma preocupação com o bem-estar da criança, algo que a 

princípio não ocorreria nas situações de abandono (Gueiros, 2007). 

Em nosso entender, a entrega de um filho sem a preparação 
prévia necessária e o acompanhamento posterior adequado 
poderá redundar num processo carente de elaboração e, 
portanto potencialmente devastador para a saúde física e 
mental da mulher (...) (MOTTA, 2000, p.88). 
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CAPÍTULO III 

O PROCESSO DE ADOÇÃO SOB O PONTO DE VISTA 

LEGAL 

3.1 - O conceito de adoção 

Adoção é o processo afetivo e legal por meio do qual uma criança e/ou 

adolescente passa a ser filho de um adulto  ou de um casal. É através do 

instituto da adoção que um adulto ou um casal de adultos passam a ser pais de 

uma criança e/ou de um adolescente gerado e concebido por outrem. Adotar é 

um ato de amor, é tornar uma criança gerada por outras pessoas “filho” pela lei 

e pelo afeto, lhe devolvendo a proteção que um dia perdera, ou que nunca 

tivera daqueles que lhe deram a vida. A adoção tem caráter irrevogável, isto 

significa que o vínculo jurídico com a família biológica jamais se restabelece, 

ainda que aqueles que adotarem vierem a falece 

(http://www.tj.rj.gov.br/infan_ju/1vara/adocao/adocao.htm). De maneira que os 

pais biológicos perdem todos os direitos e deveres em relação à criança e/ou 

adolescente, salvo quando se adota o filho do companheiro ou cônjuge. O 

registro civil original de nascimento é cancelado, para que outro seja elaborado, 

onde constará os nomes daqueles que adotaram, podendo se alterar o 

prenome da criança ou adolescente se assim desejar. É importante 

lembrarmos que a adoção é atitude frente à vida e seus possíveis desafios, é a 

atitude de quem sabe que o amor é uma das poucas coisas que, quanto mais 

se divide, se compartilhe, mais cresce. 

 A prática da adoção é bastante antiga e sua regulamentação passou por 

vários embates e transformações ao longo da história. Sabemos que o instituto 

da adoção, não se deu de forma isolada do contexto sócio-cultural, mas sim 

condicionada por ele.  

Com o advento do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

promulgado em 13 de julho de 1990  e com o pleno funcionamento do Juizado 

da Infância e da Juventude, o processo de adoção ficou mais simples e mais 
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rápido, sem deixar de garantir as especiais medidas de segurança para todos 

os envolvidos. 

A partir da Constituição Federal de 1988 e do ECA, lei 8090/90, a 

adoção passou a ser uma medida protetiva á criança e ao adolescente; com a 

finalidade de garantir reais vantagens ao adotado, possibilitando seu 

desenvolvimento físico, educacional, moral, e espiritual; satisfazendo o direito 

da criança e do adolescente á convivência familiar sadia, direito este previsto 

no  artigo 227 da Constituição Federal. 

É importante ressaltar que o interesse da criança e do adolescente 

sempre estará acima dos interesses dos adultos e que a colocação em família 

substituta será praticada depois de esgotada todas as possibilidades de 

permanência com  a família natural, quando esta apresentar real risco ao 

desenvolvimento da criança e/ou do adolescente. 

Embora com todos os avanços alcançados, previstos pela lei 8.069/90, a 

adoção como prática social é permeada por crenças, valores e padrões de 

comportamento historicamente construídos e vigentes, o que nos permite 

comentar sobre a existência de uma determinada cultura da adoção. Assim 

sendo, enfrentar, corrigir e superar os limites, entraves, equívocos, mitos e 

preconceitos que envolvem e constrói o instituto da adoção, já faz parte das 

pesquisas da maioria dos profissionais envolvidos neste processo. 

Por outro lado, o Poder Judiciário se faz refém dos mitos e preconceitos 

sociais, verificando-se a reprodução e o fortalecimento dos mesmos, através da 

mediação exercida por profissionais que lidam diretamente com processos de 

adoção nas Varas da Infância. Muitos desses profissionais exercem o seu fazer 

profissional extrapolando os critérios técnicos e as exigências legais, tornando 

o processo de adoção algo muito doloroso; marcado por sofrimento, angústia e 

ansiedade. 

O  ECA em seu artigo 19º nos diz que toda criança ou adolescente tem 

direito a ser criado e educado no  seio de sua família e, excepcionalmente, em 

família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
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ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes. 

Em seu art. 4º, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes á vida, 

á saúde, á alimentação, á cultura, á dignidade, ao respeito, á liberdade e á 

convivência familiar e comunitária. 

Nos últimos anos o tema adoção vem sendo destaque e por isso passou 

por transformações e viveu notáveis contradições, em estreita reciprocidade 

com a  ação de seus protagonistas: a criança, a família adotiva, a autoridade 

judiciária, as associações, os serviços sociais, os administradores públicos. 

A revolução que ocorreu no universo da adoção coloca a criança em 

situação de abandono, no centro das atenções, prevalecendo o direito da 

criança a ter uma família, não mais, como no passado, o interesse do adulto 

em ter um filho. Dessa forma, fica evidente a relação de afetividade como base 

segura,  que se estabelece entre pais e os filhos, além dos laços de sangue. 

Cabem a nós pesquisadores e/ou que lidamos com a prática e o instituto 

da adoção, estimularmos a discussão e a reflexão desta temática para os 

debates na área da criança e do adolescente; embora tenhamos consciência 

que esta não seja a solução para o problema do abandono no país, até porque 

esta é uma  questão estrutural e por isso são necessárias medidas de caráter 

político-econômico e social, entretanto, entendemos que na impossibilidade da 

família natural de assumir a criação de seus filhos, a adoção se constitui em 

uma alternativa favorável e satisfatória, por se tratar de uma medida que 

garanta a essas crianças e/ou adolescentes o direito essencial  de poderem se 

desenvolver em um meio familiar, onde serão efetivamente integrados como 

filhos legítimos com todos os direitos e deveres de um filho biológico. 
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3.2 – O que fazer quando se deseja adotar? 

Atualmente o procedimento para se adotar uma criança e\ou adolescente 

tornou-se mais simples e rápido. Na maioria das vezes, em poucos meses todo 

o processo já se encontra resolvido, muitas vezes corresponde á um  período 

menor do que o período gestacional, entretanto, esse período poderá ser maior 

ou menor dependendo das características da criança almejada, como idade, 

cor, raça e etnia. 

A adoção não é deferida a qualquer pessoa que tenha interesse em 

adotar uma criança, é necessário o cumprimento de algumas formalidades e 

alguns requisitos pré-estabelecidos, como medida de prevenção e segurança, 

que formarão o processo para habilitar um pretendente. São medidas 

extremamente simples, que de forma alguma serão obstáculos para 

desestimular a adoção ou dificultar a realização da vontade do adotante, de 

forma geral. 

Antes de qualquer outro procedimento é importante que o pretenso 

adotante procure o Juizado da Infância e da Juventude de seu município 

munido do documento de identidade/RG e o seu comprovante de residência, 

dirija-se á Sessão de Colocação em Família Substituta e solicite uma entrevista 

com  os técnicos, com objetivo de obter maiores esclarecimentos e 

informações necessárias à formalização do seu pedido de inscrição. 

Geralmente vislumbram-se duas hipóteses em que se adota: a família já 

convive com a criança ou adolescente que pretende adotar, visando legitimar 

um sentimento filial já existente, ou a família está à procura de uma criança 

para que venha adotar. 

Na primeira hipótese, os interessados deverão formalizar o pedido de 

adoção através de um advogado ou defensor público. O ECA, lei nº 8.069/90, 

admite que o pedido seja formulado diretamente em  cartório em petição 

assinada pelos requerentes, quando os pais forem falecidos e que tenham sido 

destituídos do poder familiar ou houverem aderido expressamente ao pedido. 
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É importante ressaltar, que muitas vezes se acumula, no mesmo 

processo, o pedido  de adoção com o pedido de destituição do poder dos pais 

biológicos. Em caso de destituição do poder familiar é necessário comprovar 

que os pais naturais não zelaram pelos direitos da criança e/ou adolescente 

envolvido; sendo citados, para querendo, contestarem o pedido, sendo ao final 

julgado pelo juiz de acordo com os interesses da criança e do adolescente. 

Na segunda hipótese, os interessados devem requerer sua inscrição no 

cadastro do juízo de pessoas interessadas em adotar. A partir daí instaura-se 

um procedimento no qual serão ouvidos pela equipe técnica do juízo 

(assistentes sociais e/ou psicólogos) e, antes da decisão que deferir a 

inscrição, o Ministério Público dará seu parecer.  

Na Comarca do Rio de Janeiro, o interessado deverá procurar a Divisão 

de Serviço Social – DSS da 1ª Vara da Infância e da Juventude para ser 

orientado sobre os procedimentos de habilitação para  adoção. O mesmo será 

incluído em grupos de habilitação para adoção, cujas vagas serão preenchidas 

de acordo com a ordem de ajuizamento do pedido de habilitação, respeitando 

os critérios estabelecidos na Portaria nº 07/2004. 

Depois de habilitados e inscritos no cadastro, os interessados recebem 

um certificado com validade de 2 (dois) anos e com o qual poderão se 

apresentar às instituições de abrigo ou simplesmente poderão aguardar a 

indicação de uma criança pela própria Divisão de Serviço Social – DSS. O 

tempo de espera é variável e está diretamente associado ao perfil da criança 

desejada.  

Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na 

qual conste: 

I - qualificação completa; 

II - dados familiares; 

III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou 

declaração relativa ao período de união estável; 

IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas 
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Físicas; 

V - comprovante de renda e domicílio; 

VI - atestados de sanidade física e mental; 

VII - certidão de antecedentes criminais; 

VIII - certidão negativa de distribuição cível. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/90) estabelece que 

os pretensos adotantes deverão ter no mínimo 21 (vinte e um) anos, salvo, 

quando o cônjuge ou concubino (a) deste, for maior de 21 (vinte e um) anos, 

comprovada a estabilidade da família (art.42, § 2º). Entretanto, com as novas 

regras estabelecidas para adoção (LEI 12.010, DE 29 DE JULHO DE 2009 - 

Lei Nacional de Adoção ), poderão adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 

independentemente do estado civil  Aqui como podemos constatar apenas se 

corrigiu a redação em função do que dispõe o  Código Civil de 2002, que fixou 

a idade em 18 anos. 

A diferença de idade entre o adotante (aquele que vai adotar) e o 

adotando deverá ser de pelo menos 16 (dezesseis) anos, isto é, o adotante 

deverá ser no mínimo 16 (dezesseis) anos mais velho que o adotando. 

Portanto, uma pessoa maior de 21 (vinte e um) anos poderá adotar qualquer 

criança com menos de 5 (cinco) anos. 

É importante ressaltar que, registrar filho  de terceiro como próprio é 

crime, previsto no artigo 242º, do Código Penal, pena que pode variar de 2 a 6 

anos de reclusão. O registro falso será sempre falso, jamais se convalida com 

o tempo. 

Como já mencionamos anteriormente, a lei não faz qualquer distinção 

em relação ao estado civil do pretenso adotante, não se importando se é 

solteiro ou casado, divorciado  ou se vive em concubinato. Entretanto, na 

hipótese de ser casado ou viver em condição de concubinato, é necessário que 

a decisão de adotar parta de ambos, pois participarão de todas as etapas do 

processo, sendo objeto de exame e avaliação a estabilidade desta união. 
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A lei restringe os ascendentes (avós, bisavós) adotarem seus 

descendentes; irmãos também não podem. 

No caso do adotando ser maior de 12 (doze) anos, será necessário o 

seu consentimento para que a adoção seja deferida. 

Ademais, é necessário acrescentarmos que com a LEI 12.010, DE 29 

DE JULHO DE 2009,  que dispõe sobre adoção; altera a redação das Leis nos 

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, 

de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá outras 

providências. 

O novo texto cria O Cadastro Nacional de Adoção que viabiliza o 

cruzamento dos dados das crianças e dos casais de todo o País, evitando, 

assim, que crianças roubadas ou desaparecidas sejam adotadas.  Outro fato 

inovador é que a nova lei garante o  direito ao adotado de conhecer seus pais 

biológicos depois dos 18 anos. Além disso, facilita os procedimentos para 

adoção e permite que qualquer pessoa com mais de 18 anos, independente do 

seu estado civil, adote uma criança.   A única restrição para a adoção individual 

é que o adotante tenha pelo menos 16 anos a mais que o adotado. 

A opinião da criança durante o processo de adoção é outra exigência do 

novo estatuto. A nova lei também estabelece que as crianças não poderão 

passar mais do que dois anos em abrigos e os irmãos deverão ser adotados 

pela mesma família. Outro ponto levantado pela nova lei é a atenção as mães 

que tenham interesse em entregar seus filhos para a adoção.  

  Para adoções internacionais, a lei exige ainda que o estágio de 

convivência seja cumprido dentro do território nacional por, no mínimo, 30 dias. 

Contudo, a adoção internacional será possível somente em última hipótese, 

sendo a preferência dada sempre a adotantes nacionais e, em seguida, a 

brasileiros residentes no exterior. A medida está de acordo com a Convenção 

de Haia para a adoção internacional.    
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3.3 – O processo de trabalho do serviço social junto ao instituto 

da adoção 

O trabalho da equipe técnica é de extrema  relevância para que haja 

sucesso no processo de adoção, mas sofre com as limitações impostas pelas 

dificuldades em implantar as inovações programáticas necessárias e as 

transformações organizativas. Isso ocorre, pois antes de implantar as 

necessárias inovações, é preciso modificar a cultura e o sistema de valores em 

que vivemos, sem contar com os entraves de ordem sociais e econômicos. 

É sabido, que nos últimos anos o universo da adoção passou por 

múltiplas variações, isso se deu em consonância com a ação  de seus sujeitos: 

a criança, a família de origem, a família substituta, a autoridade judiciária, as 

associações, os serviços sociais, os administradores públicos. Entretanto, é 

necessário ratificar a necessidade de verificar as relações que existem entre os 

diversos protagonistas do universo da adoção. 

A revolução vivida no campo da adoção é responsável por colocar a 

criança em estado de abandono no centro das atenções, ficando a criança em 

lugar privilegiado, uma vez que o direito dela fica sobreposto aos interesses do 

adulto como era no passado, antes da promulgação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

Segundo Allegri (1994) o papel da equipe técnica requer flexibilidade e 

capacidade de  adaptação para poder responder de modo personalizado às 

demandas dos cidadãos que os procuram. É necessário dispor de um plano de 

intervenção diferenciado para cada tipo de pessoa e para cada tipo de 

situação. 

O trabalho da equipe técnica começa, quando essa intervêm 
sobre a família em situação de risco. Um trabalho que requer 
muita paciência, pois seu ritmo é lento, o que significa 
resultados a médio e a longo prazo. São numerosas 
intervenções de apoio a família, que podem levar anos e que 
implicam em muitos desdobramentos. Procedimentos que se 
constituem quase como um ritual pelos técnicos, a ajuda 
econômica, apoio psicossocial aos pais ou ao núcleo, apoio 
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familiar, apoio educativo domiciliar para a criança, eventual 
colocação diurna. (ALLEGRI, 1994,p 128). 

Diante das adversidades é comum que em alguns momentos, o serviço 

social sinta-se impotente, embora, todas as intervenções realizadas tenham 

como objetivo preservar a unidade familiar, nem sempre essas intervenções 

conseguem produzir modificações positivas. 

(...) é possível dizer que cada assistente social é portador de 
uma cultura profissional que não é capaz de transmitir, que 
provavelmente morrerá com ele. Não existe hábito de debater o 
modelo operativo da intervenção e a epistemologia que o 
fundamenta (ALLEGRI,1994, p133.). 

O trabalho do Serviço Social é fundamental, pois é a equipe técnica que 

irá subsidiar o juiz para que o mesmo tenha embasamento para deferir ou 

indeferir um pedido de adoção. Esses subsídios são alcançados através de um 

trabalho minucioso de investigação, onde o assistente social recolhe dados da 

realidade da criança, informações, fatos, descrições de circunstâncias 

concretas, dados que se referem à escolaridade dessa criança, sobre a 

habitação, dados estes que possibilitarão a formar uma imagem do ambiente 

familiar e social. 

O relatório social é um importante instrumento de trabalho dos 

assistentes sociais, pois nele são relacionados fatos concretos e objetivos, que 

não devem ser separados do pensamento e da opinião, da interpretação dos 

fatos (Allegri, 1994). 

O relatório é um conjunto de fatos, que são descritos de forma coerente 

fazendo conexão com ações,  seguindo  uma  linha lógica  de  raciocínio. É  

através  deste instrumento que o assistente social avalia de forma crítica os 

eventos e cria um projeto específico para cada situação, prevendo o tempo, o 

modo e os critérios para a verificação, pois quando lidamos com pessoas é 

necessário que estejamos prontos para eventuais modificações. 

O bem-estar da criança é preocupação constante dos técnicos que 

acompanham e participam do processo de adoção. Defender os interesses da 

criança é questão que não sai da cabeça e do coração destes técnicos, o bem-
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estar da criança não necessariamente significa separá-la do seu meio natural, 

muito pelo contrário, antes de disponibilizarmos uma criança para adoção é 

necessário que tenhamos esgotado todas as possibilidades de reintegração 

familiar. 

As pessoas que procuram o serviço técnico são portadores de um 

sofrimento, sofrimento este que deve e merece ser respeitado e têm o direito 

de receber um atendimento de qualidade através de um técnico especializado, 

atento as suas necessidades, competente e sensível. (Allegri, 1994). 

Um dos desafios da equipe técnica se refere às crianças “possíveis de 

adoção”, ou seja, normalmente, as crianças que se encontram “disponíveis” 

para adoção não são aquelas idealizadas pelos pretensos pais adotivos, mas 

aquelas geralmente rejeitadas, portadoras de algum tipo de necessidade 

especial, portadoras do vírus HIV, crianças negras, grupos de irmãos e 

crianças com idade superior a dois anos, por isso, o trabalho técnico requer um 

amplo debate a nível técnico, mas principalmente a nível social no que tange 

as chamadas “adoções difíceis” com o objetivo de superar tais barreiras. 

Sabemos que, para que possamos garantir e defender os interesses da criança 

de forma efetiva, se faz necessário rever alguns critérios de avaliação das 

famílias que se colocam dispostas a adotar. Entretanto, não pretendemos 

encontrar a “família perfeita”, mas se trata de evitarmos, se possível, 

posteriores fracassos e sofrimentos para a criança. 

Um contrato de avaliação claramente definido entre a família, o técnico e 

o juiz, pode ser um  instrumento válido. Após a avaliação será possível 

escolher o caminho a ser percorrido, mas à luz da avaliação e das informações 

recolhidas (Allegri, 1994). 

Em visita ao Fórum do município de Nova Iguaçu, conhecemos a 

assistente social Luciene da Rocha da Vara da Infância, e da Juventude e do 

Idoso, e tivemos a possibilidade de conhecer um pouco da rotina de trabalho 

desta técnica. 

Segundo Luciene, a porta de entrada da Vara da Infância, e da 

Juventude e do Idoso é o plantão social. Neste, os usuários obtém os primeiros 
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informes referente ao processo de adoção e recebem o formulário de 

solicitação de habilitação para adoção, que deverão preencher anexando 

cópias dos documentos solicitados. Neste formulário, o requerente deverá 

informar a idade, o sexo e a cor da criança pretendida. 

A habilitação dos interessados a participar do cadastro de adoção se dá 

em 5 (cinco) etapas: o primeiro atendimento acontece no plantão social; 

posteriormente os interessados participam de três reuniões, sendo que na 

última já ficam agendadas as entrevistas com casal interessado ou da pessoa 

individualmente interessada em adotar, o que se refere a 3ª etapa; a 4ª etapa, 

consiste em visitas domiciliares e a 5ª e última etapa se refere a elaboração do 

laudo social e psicológico. 

As entrevistas, em um primeiro momento, são agendadas com cada 

requerente e posteriormente com casal. Caso o casal tenha filhos, os mesmos 

são entrevistados em separados dos pais e conjuntamente, se necessário. 

  Segundo a Assistente Social Luciene da Rocha são muito importantes 

tais entrevistas, pois é através delas que podemos fazer vir á tona sentimentos 

até então “desconhecidos”. 

Depois de habilitados, os pretensos adotantes, recebem o certificado de 

habilitação com validade de 2 (dois) anos e a partir de então, passam a fazer 

parte do cadastro; caso haja uma criança que atenda as características 

solicitadas pelo requerente, este será contactado pelo serviço social. Existem 

adotantes que tomam a iniciativa e passam a buscar em abrigos a criança 

desejada, entretanto, nem sempre a criança que desperta interesse encontra-

se disponível para adoção. Até que a adoção seja de fato deferida, os pais 

adotivos recebem a guarda provisória da criança, que deverá ser renovada a 

cada quatro meses. 

Na Vara da Infância, e da Juventude e do Idoso do município de Nova 

Iguaçu, é comum que os processos de adoção e de destituição do poder 

familiar ocorram concomitantemente, pois segundo Luciene da Rocha, antes da 

criança e/ou adolescente ser colocada em adoção são esgotadas todas as 

tentativas de reintegração familiar. Isso ocorre para garantir a permanência da 
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criança e/ou adolescente em sua família de origem, sendo efetuado o 

rompimento quando não há mais nenhuma possibilidade de retorno. 

É comum que os pais adotivos mantenham um relacionamento com os 

serviços sociais mesmo depois de concluída a etapa jurídica da adoção. Isso 

se deve a conclusão de que a decisão de adotar uma criança não termina com 

a chegada da mesma, muito pelo contrário, há dúvidas quanto a revelação de 

sua origem  e como lidar com o meio social diante de tantos mitos e 

preconceitos. Por isso, é muito importante a criação de grupos de apoio, seja 

para a família, seja para os técnicos; a troca de experiências entre pais 

adotivos com diferentes demandas ajuda a superar dificuldades que na maioria 

das vezes são comuns a todos os grupos. 

No município de Nova Iguaçu, assim como nos demais, a preferência 

dos casais é  por crianças do sexo feminino, pele branca e com idade inferior a 

três anos, embora, a técnica da referida Vara afirme que não encontra 

dificuldades em realizar adoções inter-raciais como há alguns anos atrás, até 

porque as crianças disponíveis para adoção não são as idealizadas pela 

maioria dos interessados, mas crianças mestiças e negras com idade superior 

a três anos. 

A seguir, estaremos apresentando, um levantamento estatístico realizado 

pela equipe técnica da Vara da Infância, e da Juventude, e do Idoso da cidade 

de Nova Iguaçu em abril de 2004. 

• CADASTRO DE PESSOAS INTERESSADAS EM ADOÇÃO 
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• PERFIL DOS HABILITADOS (CADASTRO ATIVO) 
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• PERFIL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE PRETENDIDA 
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• PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DISPONÍVEIS PARA 

ADOÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 
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• PERFIL DAS CRIANÇAS DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO, PORTADORAS 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

 

Apresentação destes dados tem como objetivo fundamentar as 

informações anteriormente mencionadas e ratificar as pesquisas a nível 

nacional. Sendo assim, podemos perceber que no município de Nova Iguaçu a 

realidade não difere muito das demais localidades. 

Apesar de todos os critérios utilizados pela equipe técnica para fornecer 

o certificado de habilitação e de todo acompanhamento dispensado durante o 

estágio de convivência, ainda é comum os casos de insucessos, envolvendo 

situações de inadaptação entre a criança e os pais adotivos ou entre a criança 

e outros membros da família. Até que a adoção seja deferida de fato, os pais 

adotivos podem desistir do processo ou mesmo o juiz pode concluir que os 

pretensos adotantes não representam a melhor alternativa para a criança. 

Ainda segundo Luciene da Rocha, a equipe técnica, procura respeitar 

rigorosamente a ordem do cadastro e afirma que já está ocorrendo  a 

implantação do cadastro único, embora de forma muito lenta. Outro 

procedimento comum na citada Vara é a inclusão das crianças e/ou 

adolescentes no cadastro da CEJA – COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE 

ADOÇÃO.  Normalmente, as crianças  incluídas em tal cadastro são aquelas 

na qual a equipe técnica já esgotou todas as possibilidades de adoção em 

território nacional, geralmente são grupos de irmãos e com idade a partir de 6 
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(seis) anos. É importante frisarmos que a adoção por estrangeiro residente no 

exterior é considerada pela lei medida excepcional, sendo possível, portanto, 

somente quando a criança ou adolescente não for pretendido por pessoa 

residente no país. 

  Na Vara da Infância, e da Juventude, e do Idoso do município de Nova 

Iguaçu, os pretensos adotantes sofrem com a espera da tão sonhada criança, 

em média são dois anos, mas existem casos em que todo o processo leva 

apenas alguns meses. 

Para concluirmos, pressupomos ser relevante citar o programa “UM LAR 

PRA MIM”, iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro, lei nº 3499, de 

08 de dezembro de 2000, que institui o auxílio-adoção para o servidor público 

estadual que acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado, e dá outras 

providências. Segundo a assistente social Luciene da Rocha, o casal ou 

pessoa (servidor público estadual), requer a habilitação para adoção como 

todos os demais, passa pela avaliação social e psicológica da mesma forma. 

Avaliam-se as condições da família para adotar sem o recurso financeiro do 

programa, considerando-se que este possa ser um  auxílio, um complemento. 

Caso haja interesse em alguma criança e/ou adolescente, seguem o 

percurso natural de colocação da criança em adoção. Ao obterem a guarda 

provisória, requerem o benefício junto à administração estadual, não havendo 

qualquer ingerência do judiciário. Em Nova Iguaçu, já existem casos em que as 

famílias estão recebendo o benefício em torno de 3 (três) salários mínimos. 

Sugerimos consultar a lei em anexo para um melhor entendimento.  
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CAPÍTULO IV 

OS NOVOS ARRANJOS FAMILIARES E O PROCESSO 

DE ADOÇÃO 

4.1 – Famílias homoafetivas: rompendo mitos e preconceitos 

Nos últimos anos, percebe-se um clima de aceitação social em relação 

ás sexualidades alternativas. Essa mudança pode ser atribuída, entre outros 

fatores, à maior liberdade sexual iniciada nos anos 60, às conquistas de 

movimentos sociais, como o feminista e o homossexual, e a criação de linhas 

de pesquisa que, ao mesmo tempo, iniciam e refletem sobre o tema no âmbito 

acadêmico. 

Em conseqüência, a maior visibilidade de expressões plurais da 

sexualidade vem pressionando outras esferas institucionais, como a justiça, no 

sentido de garantir direitos de cidadania a seus praticantes. Assim, no Brasil, o 

Poder Judiciário tem se antecipado ao solucionar questões polêmicas como a 

“adoção de crianças por homossexuais”. 

Para configuração de entidade familiar, atualmente não é mais exigida 

como elemento constitutivo, à existência de um casal heterossexual, com 

capacidade reprodutiva, pois dessas características não dispõem a família 

monoparental. 

As novas formas de relacionamento resultam hoje em arranjos inéditos, 

o que expressa que a partir de agora o afeto é muito mais relevante do que 

laços burocráticos. A possibilidade de escolher pessoas com  quem se quer 

viver – a chamada “nova família” – permite um leque variado de combinações, 

onde o amor assume um papel fundamental no relacionamento. No entanto, a 

adoção de crianças por casais gays e lésbicos ainda é um tabu para a maioria 

das pessoas (Martins, 2002). 
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Ainda hoje a igreja católica condena a homossexuaidade, reiterando sua 

reprovação em relação ás relações homoafetivas, classificando como condutas 

moralmente inaceitáveis, que distorcem o profundo significado da sexualidade. 

Segundo o arcebispo Dom Eugênio de Araújo Salles, toda a campanha 

em favor do homossexualidade, bem estruturada e muito difundida, não ajuda a 

resolver os males resultantes. Pelo contrário, agrava-os.  

O sofrimento de atitudes anticristãs, infelizmente ainda existe em alguns 

ambientes, por vezes tornam-se mais acentuadas. Propor solução não correta 

pode criar outros problemas. Por exemplo: elevar a união de homossexuais ao 

nível do matrimônio, a adoção de crianças... “Nós cristãos, devemos combater 

a discriminação promovendo a dignidade da pessoa humana. Todavia, a 

necessária reação diante das injustiças cometidas contra as pessoas 

homossexuais não pode levar, de forma alguma, á afirmação de que a 

condição homossexual não seja desordenada”. 

As transformações sociais produzem alterações em diversos campos do 

saber. A opção sexual/afetiva pelo mesmo sexo já ocupou  a esfera religiosa 

como pecado, a legal como crime e a médica como doença. 

A homossexualidade já foi considerada  inclusive como doença mental e 

crime. Várias são as explicações dadas pela ciência e pelas religiões para a 

homossexualidade (Gobbo, 2001).  

Para que haja efetiva proteção dos interesses das  famílias 

informalmente organizadas, faz-se necessário considerar a possibilidade de 

reconhecimento pelo Estado da família organizada a partir de relacionamentos 

homoafetivos – uniões homossexuais, sob pena de continuar-se infringindo, 

também o princípio Constitucional da Igualdade. 

A Constituição Federal Brasileira outorgada em 1988 preceitua, no artigo 

3º, incisos I e IV, que são objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil  a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do 

bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. Entretanto, para que sejam realizados tais 

objetivos, é primordial que a legislação acompanhe as mudanças sociais. O 
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reconhecimento da união estável foi um decisivo avanço nesse sentido, uma 

vez que equiparou as uniões desprovidas de registro formal e aquelas oriundas 

do casamento como forma de proteção familiar. 

É necessário frisarmos que, em um Estado de Direito formalmente 

organizado no qual o ordenamento confere aos cidadãos, entre outras 

garantias fundamentais, o direito á igualdade e à liberdade, não se pode admitir 

que persistam vedações atentatórias aos direitos e liberdades de natureza 

meramente discriminatória, como às restrições feitas às células familiares 

homossexuais no sentido de inviabilizar o exercício dos direitos à adoção e à 

sucessão. 

Tem sido exigida a regulamentação das situações relativas a estas 

novas modalidades de células familiares entre elas as decorrentes de uniões 

afetivas entre parceiros de mesmo sexo, através de legislação específica com 

a previsão de sociedade de fato, incluindo-se efeitos sucessórios e 

possibilidade de adoção. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula a adoção de 

criançase/ou adolescentes, não faz nenhuma objeção ao interesse de adoção 

por candidatos homossexuais. Pelo estatuto, o adotando deve ter, no máximo, 

dezoito anos na data do pedido de adoção, a menos que já esteja na guarda ou 

tutela dos adotantes. Podem adotar os maiores de 18 anos (pela nova lei 

nacional de adoção), qualquer que seja seu estado civil, desde que sejam pelo 

menos dezesseis anos mais velhos que o adotando. 

A possibilidade de adoção nas células familiares homoafetivas é uma 

das questões mais polêmicas que se colocam em torno das relações 

homoafetivas (Ribeiro, 2004). 

A inadmissibilidade da adoção de crianças por casais homoafetivos, 

somente vem em detrimento da criança e do adolescente, especialmente 

quanto ao aspecto patrimonial, já que, sendo filho, passa a ter a garantia de 

todos os direitos sucessórios à filiação, guarda, alimentos e herança, que ao 

invés de ter em relação a duas pessoas, terá apenas em relação ao adotante. 

(Gobbo, 2001). 
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Sob o prisma constitucional, não é possível excluir o direito individual de 

guarda, tutela e adoção – garantindo a todo cidadão – em face de sua 

preferência sexual, sob pena de infringir-se o respeito à dignidade humana, o 

princípio da igualdade e a vedação de tratamento discriminatório de qualquer 

ordem. 

Os argumentos utilizados como fundamentos para o indeferimento da 

adoção por casais homossexuais são de todo refutáveis. Como as relações 

sociais são marcadas predominantemente pela heterossexualidade, é enorme 

a resistência em face da crença de haver dano potencial futuro por ausência de 

referências comportamentais e, por conseqüência, a possibilidade de 

ocorrerem seqüelas de ordem psicológica. Entretanto, importa ressaltar a 

pesquisa que vem sendo realizada desde a década de 70, na Califórnia, em 

que estudos feitos em famílias compostas por lésbicas e gays concluíram que 

crianças com pais do mesmo sexo são tão “saudáveis” quanto crianças com 

pais dos dois sexos. Não existe segundo essa pesquisa, nada de incomum 

quanto ao desenvolvimento do papel sexual dessas crianças, portanto, não há 

como se ter legítima a objeção a possibilidade de adoção por casais 

homossexuais fundamentada neste temor que não corresponde à realidade 

dos fatos (Ribeiro, 2004). 

Os estudos no âmbito da psicologia apontam para a comprovação de 

que  a orientação afetivo-sexual das pessoas, além de não ser um elemento 

que as desqualifique para a maternidade/paternidade responsáveis, também 

não determina que a convivência indique modelagem da orientação sexual de 

pessoas que estão na mesma ambiência. 

A Holanda foi o primeiro país do mundo a garantir legalmente o direito 

de adoção para casais gays e lésbicas. Desde 1998, os parceiros 

homossexuais podem registrar sua união em cartório, auferindo os mesmos 

direitos dos heterossexuais (Calegari, 2002). Em dezembro de 2000, as 

propostas de casamento civil e adoção foram aprovadas por quase dois terços 

do Senado, entretanto, somente é admitido a adoção de crianças holandesas. 

Recentemente, na Suécia, o Estado passou a autorizar a adoção por pares 
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homossexuais, entretanto, ainda é vedado o casamento a esses novos arranjos 

familiares, permitindo-lhes somente o registro de uma união civil. 

No Brasil as mudanças estão surgindo, inesperadamente, do Judiciário – 

o mais conservador dos três poderes. No Rio de Janeiro, por exemplo, os 

Juízes da Infância e da Juventude do Estado resolveram, em encontro 

realizado em abril de 2002, lançar uma campanha de adoção, guarda e 

apadrinhamento de crianças abandonadas. Para o advogado Piza, da 

associação Gaylawyers, a decisão da comissão é uma “ótima notícia, pois faz 

parte de uma política pública, ainda que seja do Judiciário, relativa à adoção de 

crianças e adolescentes”. Segundo Piza, embora a adoção por homossexuais 

não seja proibida, a justiça tende a ser conservadora em casos de adoção. “Ao 

decidir que a orientação sexual não será um  obstáculo, os juízes cariocas 

estabeleceram maior transparência nas relações entre os homossexuais, o 

Estado e as próprias crianças”, conclui 

(mixbrasil.uol.com.br/mundomix/central/imagens/020409/01.htm). 

 Uma pesquisa realizada com 1.058 pessoas nas cidades de Belém, 

Recife, Campo Grande e Belo Horizonte revelaram que 50% são favoráveis à 

adoção de crianças por homossexuais. Para o Juiz Luiz Carlos Figueiredo, da 

2ª Vara da Infância e da Juventude do Recife (PE), o interesse da criança é 

que deve ser levado em conta em uma adoção, e não a opção sexual do 

candidato (Martins, 2002). 

O preconceito, entretanto, faz com que a sociedade pereça e muitas 

crianças sejam privadas de ter um lar, afeto, carinho, atenção. Precisamos 

romper a barreira da discriminação e permitir que o desejo da adoção seja por 

casais homoafetivos ou não, torne-se um instrumento efetivo na resolução dos 

problemas de crianças que não possuem um lar (Gobbo, 2001).  

A lição que fica é de que a coisa mais bonita é o sentimento que norteia 

uma criança no caminho do respeito a si mesma, do respeito aos outros e ao 

mundo, na busca por um futuro mais tranqüilo, sem  violência. A verdade 

jurídica deverá ceder vez à imperiosa passagem e instalação da verdade da 

vida. Então, a adoção, se tomada por ato de amor e doação pode ser 
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concedida também aos homossexuais individualmente ou aos parceiros 

homoafetivos (Gobbo, 2001). 

4.2 – Famílias Monoparentais: os solteiros e o desejo de adotar  

 Reportando-nos a momentos anteriores, acrescentamos que “família” 

não é um produto da natureza, mas uma criação humana mutável,  que pode 

assumir diversas representações, dependendo da cultura na qual está inserida 

e do momento sócio-histórico que vivencia. O conceito de “família” segundo a 

ONU – Organização das Nações Unidas – é: pessoas com quem se pode 

contar.  

O crescimento no índice de famílias monoparentais  nas últimas décadas 

já é uma realidade, tanto a nível nacional como internacional.  Por isso, 

entender a monoparentalidade é um importante desafio para aqueles que 

“tratam” a família, haja vista uma predominância em ressaltar o modelo clássico 

de família (<http://www.ambito.juridico.com.br>). 

O surgimento da família monoparental tem se dado por diversos fatores, 

entre eles podemos ressaltar que tal configuração familiar tenha se dado após 

as grandes guerras, tendo em vista que muitas mulheres se tornaram viúvas e 

se viram obrigadas a cuidarem de seus filhos sozinhas. Outro fator 

preponderante ocorrido a partir dos anos 50 trata-se da revolução sexual, a 

qual é responsável por maior autonomia feminina em todos os sentidos.  Além 

dos fatos supracitados, as estatísticas atuais apontam que o divórcio e as 

separações são os principais motivos que levam a formação deste novo arranjo 

familiar. 

É notório que o índice de casamentos legalmente oficias caiu,  enquanto 

que cresce o número de coabitações. Além disso, os casamentos atuais tem se 

mostrado cada vez mais frágeis, se rompendo muito facilmente, formando 

assim os núcleos familiares monoparentais. No caso brasileiro particularmente, 

onde a segmentação social é especialmente sensível, e o econômico exerce 

um papel determinante na conjugalidade, os rompimentos seguidos de novos 

relacionamentos (recasamentos) ocorrem de maneira corriqueira, refletindo-se 

em altos índices de monoparentalidade. 
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Essa explanação teve intuito apenas de situar o leitor, antes de entrar no 

tema proposto pelo tópico, que irá abordar a monoparentalidade formada a 

partir do instituto da adoção e a importância de romper estigmas que emperram 

o processo de adoção nesse caso em especial.  A adoção por solteiros 

constitui em uma alternativa justa, anulando discriminações que existem contra 

as famílias monoparentais. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 

estabelece que qualquer pessoa com plena capacidade, independentemente 

do estado civil, poderá adotar (Artº 42). 

 O princípio mais conservador avalia essa alternativa como a questão 

mais preocupante da monoparentalidade, porém, é indispensável se atentar 

para o interesse da criança. Cremos que podemos afirmar que é melhor ter um 

pai ou uma mãe, do que não ter ninguém para chamar de pai ou de mãe, tendo 

o abrigamento como única alternativa.  A angústia vivida pela espera 

incansável para que um casal venha a adotá-los, os remetem a continuar nas 

instituições até completarem dezoito anos, ou seja, a maioridade. Sendo assim, 

quando alcançam a maioridade, são colocados para fora das instituições, local 

onde passaram toda a vida esperando e sonhando por uma família (Dias, 2006 

apud Mendes, 2007). 

Um dos argumentos utilizados para contestar a adoção por solteiros 

refere-se à ausência de um dos pais, sendo considerado um núcleo familiar 

frágil, recaindo sobre aquele que convive com os filhos uma responsabilidade 

redobrada. Ademais, além de se desdobrarem com os cuidados com os filhos, 

os pais solteiros são os únicos responsáveis pela a manutenção financeira da 

família. 

Mas a verdade é  que aumenta o número de homens na fila da adoção, 

fazendo dos pais solteiros uma novidade no cenário das “novas famílias”. O 

surgimento de homens solteiros se propondo a adotar aconteceu 

paralelamente à mudança no perfil da família brasileira. As famílias 

monoparentais hoje são comuns e se faz necessário que a  justiça se ajuste a 

essa nova realidade. 
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A primeira adoção concedida a um homem solteiro, data de 1996, 

quando o médico Angêlo Pereira passou a ser pai do menino Pedro Paulo, 

através do instituto da adoção, após uma longa batalha. O caso ganhou muita 

repercussão o que resultou em um livro “retrato em preto e branco: manual 

prático para solteiros”. 

Embora o número de homens solteiros candidatando-se á adoção esteja 

crescendo, o número ainda é bem menor se comparado ao número de 

mulheres e casais. Em 2008, segundo o Conselho Nacional de justiça, criado 

no mesmo ano, eram 80 homens aguardando na fila para o recebimento da 

carta de habilitação, documento que autoriza a entrada na fila da adoção. Em 

entrevista á Revista O Globo, de 21 de Outubro de 2008, à juíza Ivone Ferreira 

Caetano, titular da Vara da Infância, Juventude e Idoso no Rio, diz que de fato, 

está havendo uma revolução no cenário das adoções, uma total quebra de 

paradigmas.  Segundo ainda a juíza, somente na sua comarca, dois homens 

esperam pela guarda definitiva, e outros seis deram entrada no pedido de 

habilitação.  

Na 1ª Vara da Infância e da adolescência do Rio de Janeiro, os homens 

e mulheres que se responsabilizam pela adoção sozinhos, já correspondem por 

30% dos processos realizados, e a tendência que este número continue a 

crescer.  Na longa fila de espera do juizado, a proporção é  para cada solteiro 

há cinco casais, sendo que até o ano passado eram dez casais para cada 

solteiro. Até julho deste ano,  onze crianças já foram para suas novas casas 

apenas com mãe ou pai. 

(http://www.gaasp.org.br/monoparental/monoparental_2.html) 

A adoção por pessoas solteiras está prevista no ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de 1990, mas nos outros estados os juízes não 

costumam utilizar essa possibilidade. “Não adotamos critérios discriminatórios 

nem preconceituosos. O que está em jogo é se o candidato tem disponibilidade 

e equilíbrio emocional, além dos recursos financeiros para manter a criança”, 

explica Siro Darlan, quando juiz da 1ª Vara da Infância e da adolescência do 

Rio de Janeiro. Acrescenta dizendo que conseguiu desemperrar a máquina 
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burocrática e acelerar o processo de adoções, que antes levavam até três 

anos, hoje o procedimento finaliza-se em alguns meses. 

Segundo o psiquiatra Alfredo Castro Neto, toda a criança adotada 

costuma passar por três questionamentos: como foi seu nascimento, por que 

foi escolhido por quem lhe adotou e quem são seus pais biológicos. “Adotar 

uma criança sozinho exige muita responsabilidade”, lembra o psiquiatra. 

( http://www.gaasp.org.br/monoparental/monoparental_2.html) 

Ainda segundo, o psiquiatra Alfredo castro Neto, não podemos afirmar 

que a criança não sentirá falta de uma mãe ou de um pai, assim como não 

podemos afirmar que ficará traumatizada por isso. Entretanto, acreditamos que 

é melhor para a criança viver na presença de um dos pais, recebendo amor, 

carinho, educação e segurança ao invés de viver fadada a passar toda a sua 

infância e sua adolescência em uma instituição. 

( http://www.gaasp.org.br/monoparental/monoparental_2.html) 

Uma característica interessante que envolve os candidatos solteiros à 

adoção é que eles são menos exigentes e preconceituosos quanto ao perfil da 

criança que desejam adotar.  E para concluir, não podemos deixar de enfatizar 

que a adoção deve ser um ato de amor, portanto, não deve ser utilizada como 

instrumento de caridade ou ainda por medo de uma velhice solitária.  
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CONCLUSÃO 

 

A cultura da Adoção que buscamos construir e que devemos privilegiar é 

aquela que garanta a criança e ao adolescente o direito à convivência familiar e 

comunitária, a da colaboração entre Estado e Sociedade Civil organizada e que 

contribua para realização de adoções voltadas exclusivamente para atender os 

interesses e necessidades da criança que perdeu a proteção de sua família 

biológica. 

  A colaboração entre os agentes do Estado e da Sociedade Civil é de 

fundamental importância, principalmente porque um dos papéis do Estado, 

ainda é o de não permitir que tudo se reduza a interesses privados. Na adoção, 

a simples satisfação de interesses dos candidatos. 

O objetivo de todos que vivenciam as mais diversas expressões do 

instituto da adoção é construir uma cultura que através de muito esforço e 

dedicação fará a ponte entre os três universos: o da cultura hoje predominante, 

relacionada diretamente com a satisfação do desejo do candidato, sobrepondo-

se aos interesses da criança, da naturalização do abandono; o da sociedade 

que se esforça para encontrar novas alternativas para lidar com as mais 

diversas demandas das famílias em condições de risco, desenvolvendo 

mecanismos de solidariedade; e o da personalidade, onde encontramos 

espaços dos desejos e das necessidades individuais. 

Para que esta nova cultura seja construída e amplamente difundida é 

necessário o envolvimento de toda a sociedade e também do que chamamos 

de cultura em seu sentido estrito (livros, revistas, rádio, televisão,internet...) é 

desta maneira que atingiremos novos horizontes, através de uma ação cultural 

transformadora. 

É necessário reforçarmos a percepção de toda a sociedade para a 

urgência dessa luta, reconhecendo a diversidade sócio-cultural, promovendo os 

valores da cidadania. 
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É nosso dever contribuir para uma melhor qualidade de vida, 

renunciando ao individualismo (no sentido negativo da palavra), ao egoísmo e 

á indiferença que minam os valores morais de uma sociedade; tornando-a mais 

solidária, mais participativa; transformando indivíduos em cidadãos, 

aumentando as possibilidades de integração social para uma importante parte 

da população infantil. 

A cultura que buscamos é aquela atenta as situações em que 

determinadas crianças perdem a proteção, o amor, o cuidado de seu meio de 

origem, elementos fundamentais para seu pleno desenvolvimento, tornando-se 

ameaçadas em sua integridade física e moral. A cultura que desejamos é 

aquela que promova o diálogo e a compreensão, que desenvolva 

competências nas escolas e no trabalho, estimulando a liberdade de  

pensamento e o intercâmbio de idéias e valores. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Os anexos abaixo elencados têm como objetivo auxiliar o leitor, 

colocando à sua disposição material para leitura complementar, a fim de 

possibilitar um melhor entendimento do assunto abordado. Estaremos 

apresentando parte do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala sobre o 

instituto da adoção, como também os artigos da Constituição Federal do Brasil 

de 1988 que tratam sobre família. Ademais, traremos uma síntese da Lei 

Nacional de Adoção (Lei Nº 12.010/09), como também o projeto de lei Nº 

1819/2000 (Programa "UM LAR PARA MIM”). 

Além do material supracitado, colocamos também à disposição do leitor 

reportagens atuais extraídas através de acesso à internet. 

 

Anexo 1 - Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8090/90 

Anexo 2 - Constituição Federal do Brasil – Promulgada em 1988 

Anexo 3 - Lei Nacional de Adoção – Lei Nº 12.010/09 

Anexo 4 - Projeto de Lei Nº 1819/2000 - Programa "UM LAR PARA MIM" 

Anexo 5 - Homossexual Consegue Direito à Adoção Conjunta  

Anexo 6 - TJ - MT Autoriza Casal Homossexual à Adotar Criança 

Anexo 7 - Casal Homossexual Ganha Direito de Adotar Criança 
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ANEXO I 

 

(Fragmento do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Nº 80690/90) 

Seção III 

Da Família Substituta 

Subseção I 

Disposições Gerais 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela 

ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, 

nos termos desta Lei. 

§ 1º Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser 

previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada.  

§ 2º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e 

a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 

conseqüências decorrentes da medida. 

        § 1o  Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente 

ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento 

e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião 

devidamente considerada. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   

Vigência 

        § 2o  Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário 

seu consentimento, colhido em audiência. (Redação dada pela Lei nº 12.010, 

de 2009)   Vigência 

        § 3o  Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e 

a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 

consequências decorrentes da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   

Vigência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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        § 4o  Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda 

da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de 

abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de 

solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento 

definitivo dos vínculos fraternais. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   

Vigência 

        § 5o  A colocação da criança ou adolescente em família substituta será 

precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, 

realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 

Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela 

execução da política municipal de garantia do direito à convivência 

familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 6o  Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente 

de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, 

os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não 

sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e 

pela Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua 

comunidade ou junto a membros da mesma etnia; (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009)   Vigência 

        III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável 

pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de 

antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá 

acompanhar o caso. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que 

revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não 

ofereça ambiente familiar adequado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da 

criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-

governamentais, sem autorização judicial. 

Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida 

excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 

Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos 

autos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

66

ANEXO II 

 
(Fragmento da Constituição federal do Brasil, promulgada em 1988) 

CAPÍTULO VII 

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. 

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 

separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou 

comprovada separação de fato por mais de dois anos. 

§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 

instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 

dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

suas relações. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
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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. 

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 

criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 

governamentais e obedecendo os seguintes preceitos: 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 

os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 

integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens 

e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 

arquitetônicos. 

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim 

de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 

disposto no art. 7º, XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 

infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional 

habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 

qualquer medida privativa da liberdade; 
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VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, 

de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao 

adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins. 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 

da criança e do adolescente. 

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 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. 

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á 

em consideração o disposto no art. 204. 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 

sujeitos às normas da legislação especial. 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 

os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência 

ou enfermidade. 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos. 
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ANEXO III 

 

LEI DE ADOÇÃO REDUZ TEMPO DE CRIANÇAS EM ABRIGOS 

O presidente Lula sancionou, nesta segunda-feira (3/8), a nova Lei da 

Adoção (Lei Nº 12.010/09), que nasceu do Projeto de Lei do Senado 314/04. 

Pelas novas regras, as crianças e adolescentes não devem ficar mais do que 

dois anos nos abrigos de proteção, salvo alguma recomendação expressa da 

Justiça. 

Os abrigos também devem mandar relatórios semestrais para a 

autoridade judicial informando as condições de adoção ou de retorno à família 

dos menores sob sua tutela. A lei entra em vigor 90 dias após a publicação no 

Diário Oficial da União, que deve acontecer na terça-feira (4/8). As informações 

são da Agência Brasil. 

A nova lei também prevê que todas as pessoas maiores de 18 anos, 

independentemente do estado civil, podem adotar uma criança ou um 

adolescente. A única restrição para a adoção individual, que sempre será 

avaliada antes pela Justiça, é que o adotante tenha pelo menos 16 anos a mais 

que o adotado. 

No caso da adoção por casais, eles precisam ser legalmente casados ou 

manter união civil estável reconhecida pela autoridade judicial. Não será 

permitida a adoção para casais do mesmo sexo. 

De acordo com o texto, também haverá a criação de cadastros nacional 

e estadual de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de 

pessoas ou casais habilitados para adoção. A lei também prevê uma 

preparação prévia dos futuros pais e o acompanhamento familiar pós-

acolhimento da criança ou adolescente. 

Para adoções internacionais, a lei exige ainda que o estágio de 

convivência seja cumprido dentro do território nacional por, no mínimo, 30 dias. 

Contudo, a adoção internacional será possível somente em última hipótese, 

sendo a preferência dada sempre a adotantes nacionais e, em seguida, a 
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brasileiros residentes no exterior. A medida está de acordo com a Convenção 

de Haia para a adoção internacional. 

A lei também inova ao permitir que o juiz considere o conceito de “família 

extensa” para dar preferência a adoção dentro da família, mesmo não sendo os 

parentes diretos da criança ou do adolescente. Nesses casos, tios, primos e 

parentes próximos, mas não diretos, têm preferência sobre o cadastro nacional 

e estadual de adoção. 

As crianças maiores de 12 anos poderão opinar sobre o processo de 

adoção e o juiz deve colher seus depoimentos e levá-los em conta na hora de 

decidir. A lei determina também que os irmãos devem ser adotados por uma 

única família, exceto em casos especiais que serão analisados pela Justiça. 

Ao comentar as novas regras para a adoção no Brasil, a Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) elogiou a inclusão de uma atenção específica à 

gestante que manifestar interesse em entregar o bebê. 

Para a entidade, a medida é fundamental para evitar que “mães 

desesperadas” deixem suas crianças em locais inadequados, colocando em 

risco a própria vida e a dos recém-nascidos. “É uma decisão difícil de ser 

tomada e, neste momento, o que a genitora precisa é de acolhimento e 

orientação”, afirma a AMB. 

Outra mudança é a obrigatoriedade de encaminhamento da mãe ao 

Juizado da Infância e Juventude o que, de acordo com a associação, vai ajudar 

a evitar “aproximações indevidas” entre pessoas que querem adotar e as 

crianças. A medida privilegia, ainda, os candidatos a pais que já estão inscritos 

no Cadastro Nacional de Adoção e que foram previamente habilitados pelo 

Judiciário para o procedimento. 

Caso a orientação de encaminhamento da mãe seja descumprida, 

médicos, enfermeiros ou dirigentes de estabelecimentos de atenção à saúde 

da gestante estarão sujeitos à infração administrativa — também novidade do 

ramo da adoção. Com informações da Agência Brasil.            
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ANEXO IV 

 

PROJETO DE LEI Nº 1819/2000 

 

EMENTA: 

CRIA UM PROGRAMA "UM LAR PARA MIM", INSTITUI O AUXILÍO-ADOÇÃO 

PARA O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE ACOLHER CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE ÓRFÃO OU ABANDONADO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

AUTOR(ES): PODER EXECUTIVO 

 

A  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica criado o Programa UM LAR PARA MIM, a ser executado por 

intermédio do AUXÍLIO-ADOÇÃO, instituído na forma desta Lei. 

 

Art. 2º - O Beneficiário do AUXÍLIO-ADOÇÃO será o servidor público estadual, 

civil ou militar, ou inativo, que, como família substituta, acolher, a partir da 

regulamentação desta Lei, criança ou adolescente, egresso de entidade de 

atendimento, mediante guarda, tutela ou adoção constituídas nos termos da Lei 

nº 8069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

§ 1º - O auxílio-adoção será concedido no caso de criança ou adolescente de 

pais desconhecidos ou destituídos do pátrio poder, na forma da Lei. 

 

§ 2º - O acolhimento de que trata este artigo terá de ser feito, obrigatoriamente, 

por intermédio de Juizado da Criança e do Adolescente, desde a guarda até a 

adoção, assim como o acompanhamento da convivência do acolhido com a 

família substituta. 
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Art. 3º - O auxílio-adoção será concedido nos seguintes valores: 

a) 3 (três) salários mínimos por acolhimento de criança de 5 (cinco) a menos de 

8 (oito) anos; 

b) 4 (quatro) salários mínimos por acolhimento de criança de 8 (oito) a menos 

de 12 (doze) anos; 

c) 5 (cinco) salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente de 12 

(doze) até 18 (dezoito) anos; e 

d) 5 (cinco) salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente 

portador de deficiência, do vírus HIV (SIDA/AIDS) ou de outras doenças de 

natureza grave ou malígna que requeiram cuidados pessoais e médicos 

permanentes. 

 

Parágrafo Único – O valor do auxílio-adoção, para cada beneficiário, para 

cada beneficiário, será atualizado à proporção da sucessão das faixas etárias 

previstas neste artigo. 

 

Art. 4º - O auxílio-adoção perdurará até que a criança ou adolescente complete 

21 (vinte e um) anos, sendo prorrogado até os 24 (vinte e quatro) anos, se 

comprovadas matrícula e freqüência a curso de nível superior.  

 

Parágrafo Único – No caso de criança ou adolescente incluído no critério da 

alínea d do artigo anterior, o auxílio-adoção somente se extinguirá por morte. 

 

Art. 5º - O servidor deverá comprovar, como condição para a percepção do 

auxílio-adoção: 

 

I – vínculo funcional com a administração pública estadual direta ou indireta ou 

situação de inatividade; e 

 

II – a regularidade do acolhimento, apresentando documentação da situação 

jurídica da criança ou do adolescente acolhido, expedida por Juízo da Infância 
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e da Juventude, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Art. 6º - O auxílio-adoção será concedido por apenas uma criança ou 

adolescente a cada beneficiário, salvo no caso de guarda, tutela ou adoção de 

irmãos. 

 

Art. 7º - Consideram-se, para fins desta lei: 

 

I – entidade de atendimento, a pessoa jurídica, sediada no Estado, que executa 

programa de proteção destinado a criança ou Adolescente em regime de 

abrigo, na forma do art. 90, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

II – família substituta, a pessoa ou casal constituído em unidade familiar pelos 

estatutos jurídicos de guarda, tutela ou adoção, assumindo direitos e deveres 

perante a criança ou adolescente, na forma do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; e 

 

III – portador de deficiência, a criança ou o adolescente incapacitado por 

anomalia de natureza mental, física ou psíquica, impeditiva do desempenho 

das atividades da vida diária, sem o auxílio de terceiros. 

 

Art. 8º - O auxílio-adoção será concedido provisoriamente, quando o 

beneficiário obtiver a guarda da criança ou adolescente, liminar ou 

incidentalmente, por ato de autoridade judiciária. 

 

Art. 9º - O auxílio-adoção, no caso de colocação em família substituta na 

modalidade de guarda, deverá ser revisto a cada 2 (dois) anos para verificação 

das condições que lhe deram origem. 

 

Art. 10 – O auxílio-adoção será suspenso na ocorrência de maus tratos, 

negligência, abandono, exploração ou abuso sexual, praticado por membro da 

família substituta contra qualquer criança ou adolescente, e no caso de 
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alcoolismo ou uso de substâncias entorpecentes pelo beneficiário. 

 

Art. 11 – O pagamento do auxílio será cancelado nas seguintes hipóteses: 

 

I – revogação ou modificação da decisão de guarda, destituindo-se o guardião; 

 

II – transferência da criança ou adolescente a terceiros, ou sua reposição em 

regime de abrigo, pela família substituta, em entidade de atendimento; 

 

III – falecimento da criança ou adolescente acolhido. 

 

Art. 12 – No caso de falecimento do beneficiário, o auxílio-adoção poderá ser 

pago provisoriamente pelo Estado à pessoa física que estiver na posse de fato 

da criança ou adolescente, desde que promova, no prazo de trinta dias, a 

regularização judicial. 

 

Art. 13 – O regulamento do Poder Executivo complementará as condições e 

formas de concessão e cancelamento do auxílio-adoção e fixará competência 

para acompanhamento e controle do cumprimento desta lei. 

 

Art. 14 – As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir os 

créditos suplementares que se fizerem necessários. 

 

Art. 15 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

JUSTIFICATIVA 

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2000 

 

MENSAGEM Nº 40/00 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
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Tenho a honra de iniciar processo legislativo com o incluso Projeto de Lei que 

CRIA O PROGRAMA UM LAR PARA MIM, INSTITUI O AUXÍLIO-ADOÇÃO 

PARA O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE ACOLHER CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE ÓRFÃO OU ABANDONADO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Programa tem por finalidade garantir que se viabilize, no Estado, de modo 

eficiente e humanitário, o nobre propósito, inserido no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de que o Poder Público deverá estimular por todos os meios a 

adoção de menor órfão ou abandonado, objetivo dos mais relevantes dentre os 

mecanismos erigidos pelo legislador em nosso direito positivo, em favor da 

infância e da juventude. 

 

O Projeto concede ao servidor o auxílio-adoção exclusivamente no caso de 

acolhimento de criança ou adolescente que não tenha pais conhecidos, 

situação preponderante dos menores abandonados no Estado, e não admite 

que o acolhimento se faça sem a interferência de juiz competente para 

assuntos de infância e adolescência, em todo o Estado, assegurando-se, 

assim, que a entrega dos acolhidos seja feita sob todo o rigor da legislação 

aplicável. 

 

Por outro lado, o Projeto cuidou para que a convivência com a família substituta 

seja acompanhada pelos especialistas do Juizado que, na forma do Estatuto, 

dão assistência a todo o processo de formação e integração da nova família, 

de sorte que o vínculo afetivo que a sustenta se faça por modo seguro, natural 

e sadio, para segurança dos fins colimados. 

 

Assim, a adoção será sempre o propósito final do Projeto, começando pela 

guarda provisória, tudo sob a prudente decisão e vigilância do magistrado 

especializado. 

 

Outro aspecto relevante do Projeto reside no fato de que só se admitirá o 
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acolhimento de criança ou adolescente institucionalizado, como a linguagem 

técnica denomina os que se encontram abrigados em entidades filantrópicas 

voltadas para a magnânima tarefa de cuidar de nosso menores. 

 

As idéias centrais do Projeto, desse modo, são as de atender a menores 

efetivamente carentes; assegurar aos acolhidos uma família substituta 

realmente dotada dos vínculos psicológicos indispensáveis às suas funções 

sociais mais elevadas; e impedir que tenham acesso ao Programa aqueles que 

não estejam comprovadamente imbuídos dos elevados intuitos humanitários 

que, e só eles, podem conduzir uma criança o um adolescente carente a um 

teto, um lar que não lhe havia até então sido proporcionado, com conforto 

moral, psicológico, afetivo, e não apenas material. 

 

Estas são as razões sociais que inspiram o Projeto, e que elevaram a questão 

da infância e da juventude à condição de dever constitucional do Estado, em 

conjunto com a família e a sociedade, de modo a assegurar à criança e ao 

adolescente, 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, nos termos do art. 227 da Carta Republicana e art. 45 da 

Constituição do Estado. 

 

Nessa conformidade, esperando contar, mais uma vez, com o apoio e o 

respaldo dessa Egrégia Casa e solicitando seja imprimido ao processo o 

regime de urgência, nos termos do art. 114 da Constituição do Estado, 

reitero a Vossas Excelências os protestos de elevada estima e consideração. 

ANTHONY GAROTINHO 
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ANEXO V 

 

Notícia da edição impressa de 04/05/2010 – Jornal do Comércio 

CASAL HOMOSSEXUAL CONSEGUE DIREITO À ADOÇÃO CONJUNTA  

Antes, o procedimento utilizado era unilateral, no qual um dos cônjuges 

aparecia como adotante 

Jessica Gustafson, especial para o JC 

 

O advogado Pedro Lessi defende a prioridade de um lar e do carinho 

familiar. Foto: AZBrasil/Divulgação/JC  

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve no dia 27 de abril o registro de 

adoção de duas crianças por um casal de mulheres residente na cidade de 

Bagé. A psicóloga Luciana Reis Maidana e a fisioterapeuta Lídia Brignol 

Guterres criam os meninos há oito anos. O Ministério Público Federal do Rio 

Grande do Sul (MPF/RS) questionava a decisão que as autorizava a criar as 

crianças. Segundo o promotor de Justiça Civil que ingressou com a ação, 

André Barbosa de Borba, a legislação só permite a adoção conjunta se as 

pessoas forem casadas ou viverem em união estável. Como não era nenhum 

dos casos, ele definiu que não podia ser realizada. “No tribunal só houve a 

decisão por meio de recurso especial.” 

http://jcrs.uol.com.br/_arquivos/27085_CIA_6087.jpg
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A determinação de adoção conjunta ocorreu porque a mulher que não era a 

adotante queria ajudar no sustento e educação das crianças. A outra mulher 

adotou as duas crianças ainda bebês. O motivo trazido foi que a parte que não 

tinha a guarda apresentava melhor condição social e financeira, o que daria 

mais garantias e benefícios às crianças, como plano de saúde e pensão em 

caso de separação ou falecimento. Elas vivem juntas desde 1998. 

O presidente da 4ª vara do STJ, ministro João Otávio de Noronha, lembrou que 

a maior parte das leis sobre a família no Brasil foram criadas por jurisprudência. 

“A lei não proíbe esse tipo de coisa. Até porque pode unilateralmente uma 

pessoa solteira adotar. Não estamos violando nenhum dispositivo. O Código 

Civil não diz se é vedado. Não há nenhuma norma de proibição e estou muito 

tranquilo para decidir.”  

 

A sentença abre precedentes para que casais homossexuais possam adotar 

em nome das duas partes. Até então, o procedimento utilizado era o de se 

fazer uma adoção unilateral, no qual apenas um dos cônjuges aparecia como 

adotante. De acordo com Pedro Lessi, advogado especializado em Direito de 

Família, a decisão, tomada com base no princípio da dignidade humana, foi 

uma vitória e um passo à frente para um mundo diferente. “Foi lembrado no 

caso a questão da não discriminação, segundo a qual todas as pessoas 

merecem tratamento digno. Quando eu faço segregação, seja por homofobia, 

xenofobia ou qualquer outra coisa, eu não estou dando direito à integridade, à 

vida e à saúde.”  

 

 tratar de adoção, o advogado acredita que se deve primeiramente observar o 

princípio mundial de melhor interesse da criança. Nesta situação, Lessi enfatiza 

que ele foi 100% atendido e que o mais importante é o comprometimento e a 

responsabilidade com o menor a ser adotado. “É preferível ter um lar, com 

aconchego, carinho, amor, criação, formação, educação e sustento em vez de 

ficar em um abrigo? Sim, não temos a mínima dúvida de que ter um lar é o 

melhor.” A relação homoafetiva é descrita por ele como a construção da vida 

juntos, da fidelidade, do respeito e do sustento de ambos, e é nessa entidade 
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familiar que entra a adoção. “O STJ teve essa atitude porque atualmente a 

tendência mundial e nacional é da renovação dos tempos, e por isso decidiu 

que o mais importante é preservar a dignidade dos pequenos em questão.” 

 

Fonte: http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=27085 

Acessado em 01/06/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

80

ANEXO VI 

 

TJ-MT AUTORIZA CASAL HOMOSSEXUAL A ADOTAR CRIANÇA 

29 de abril de 2010 | 18h 23 

Leia a notícia 

FÁTIMA LESSA - Agência Estado 

A segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) 

reconheceu, por unanimidade, o direito de casal homossexual adotar uma 

criança. A decisão foi decorrente de recurso de apelação de um casal 

homossexual de Tangará da Serra, a 239 quilômetros de Cuiabá, depois que 

juiz de primeiro grau julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por 

alegada "impossibilidade jurídica". Segundo o advogado Henriques Cristovão 

Almeida, o pedido havia recebido parecer favorável do Ministério Público 

naquela comarca. Um dos adotantes é trabalhador autônomo. 

De acordo com os autos, a criança já mora com o casal há três anos. 

Inicialmente, a criança, uma menina, foi adotada por um deles e, em seguida, o 

advogado entrou com pedido requerendo o direito de paternidade para o outro 

companheiro por meio de uma ação chamada "adoção unilateral". Em seus 

pareceres, a assistente social que visitou a família e a psicóloga se mostraram 

favoráveis ao pedido: "Há entrosamento e afeto entre a criança e o autor da 

ação, além de contar com um ambiente familiar como determina o Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA)", afirmaram.  

Em seu voto, a relatora, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, 

disse que o Direito é uma ciência dinâmica, que deve acompanhar os avanços 

da sociedade e as mudanças de comportamento do ser humano. Ela lembrou 

que nem o ECA e nem o Código Civil trazem restrições quanto ao sexo, estado 

civil ou à orientação sexual do adotante. 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral%2Ctj-mt-autoriza-casal-homossexual-a-adotar-crianca%2C544781%2C0.htm#bb-md-noticia-tabs-1
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"De todas as discriminações de que são vítimas os homossexuais, a negativa 

de reconhecimento de direito de ter filhos é a mais cruel, por tornar inviável a 

realização pessoal do indivíduo que sonha em ter um filho, neto e transmitir e 

receber amor e carinho", afirmou a Gargaglione. Por meio do advogado, o 

casal avisou que prefere falar sobre o processo depois que "estiver com a 

certidão da criança em mãos". 

Na terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o registro de 

adoção de duas crianças por um casal homossexual da cidade de Bagé (RS). 

A adoção era contestada pelo MPF-RS, que pedia anulação do registro. 

Segundo a assessoria do STJ, ainda cabe recurso no Superior Tribunal Federal 

(STF) caso haja argumento constitucional.  

 

Tópicos: Justiça, Adoção, Casal homossexual, MT, Geral, Geral  

Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,tj-mt-autoriza-casal-

homossexual-a-adotar-crianca,544781,0.htm - acessado em 01/06/2010.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://topicos.estadao.com.br/justica
http://topicos.estadao.com.br/adocao
http://topicos.estadao.com.br/casal-homossexual
http://topicos.estadao.com.br/mt
http://topicos.estadao.com.br/geral
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ANEXO VII 

       

 CASAL HOMOSSEXUAL GANHA DIREITO DE ADOTAR CRIANÇA 

Justiça do Rio Grande do Sul permite, mais uma vez, que um casal 

homossexual adote uma criança. A decisão é do juiz José Antônio Daltoé 

Cezar, da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Ele determinou 

o cancelamento do registro original, com o nome dos pais biológicos, e a 

inscrição da nova filiação da criança, sem mencionar nos documentos as 

palavras pai e mãe. 

Para o juiz, a decisão leva em conta o comportamento das pessoas 

envolvidas afetivamente com criança, sem que ordens morais interfiram nas 

situações reais. “Os tempos são outros, assim como outras devem ser nossas 

idéias sobre a convivência social.”, acrescentou. 

Ele considerou que “queira ou não o poder Público, duas pessoas do 

mesmo gênero, mais nos dias de hoje do que antigamente, constituirão 

entidades familiares com vínculos de afeto, criarão e educarão seus filhos”. 

Para finalizar, o juiz sustentou que nem mesmo a limitação constitucional 

em três formas de conceitos de família (casamento; união estável entre homem 

e mulher com objetivo de constituir família; e comunidade formada por qualquer 

dos pais e descendentes), é impedimento para adoção por homossexuais. “Os 

ordenamentos jurídicos também possuem uma outra norma geral cuja 

característica é regular os casos não previstos”. 

Outros casais 

Em abril, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, permitiu que outro casal de mulheres fosse responsável por duas crianças 

adotadas. Uma das mulheres adotou as crianças. A companheira quis dividir as 

responsabilidades e assumir oficialmente os deveres. 

Segundo o desembargador Luis Felipe Brasil Santos, relator desse caso, 

“se o casal tem todas as características de uma união estável — vivem juntas 

com o intuito de constituir família, tem uma relação pública e douradora —, não 
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importa o sexo das pessoas, elas devem ser tratadas com todos os direitos de 

uma família. Podem adotar em conjunto.” 

Em maio, a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, do Rio de 

Janeiro, permitiu que a jornalista Maria Letícia de Sarmento Mariano Cordeiro e 

a radialista Arlécia Corrêa Duarte, que vivem uma união homoafetiva há cinco 

anos, adotassem um criança de 2 anos e seis meses. 

Fonte:http://www.conjur.com.br/2006_jul05/casal_homossexual_ganha_di

reito_adotar_crianca 

Acessado em 01/06/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

84

ÍNDICE 

 

FOLHA DE ROSTO                                                        2 

AGRADECIMENTO                                                        3 

DEDICATÓRIA                                              4 

RESUMO                                               5 

METODOLOGIA                                              6 

SUMÁRIO                                               7 

INTRODUÇÃO                                              8 

CAPÍTULO I - As famílias e suas transformações                     12 

1.1 - Conceituando família e descrevendo seus papéis         12 

1.2 - A família e suas novas configurações                                                       14 

 CAPÍTULO II – Adoção X Abandono                                                                21 

2.1 - Adoção: um panorama histórico                                                                21                        

2.2 - Abandono ou entrega?  O outro lado da moeda                                       27 

CAPÍTULO III - O processo de adoção sob o ponto de vista legal                    31  

3.1 – O conceito de adoção                                                                               31 

3.2 – O que fazer quando se quer adotar?                                                        34 

3.3 - O processo de trabalho do serviço social junto ao instituto da adoção    38 



 
 
 

85

CAPÍTULO IV - Os novos arranjos familiares e o processo de adoção            48 

4.1 - Famílias homoafetivas: rompendo mitos e preconceitos                          48 

4.2 - Famílias Monoparentais: os solteiros e o desejo de adotar                      53 

CONCLUSÃO                                                                                                    57                         

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA                                                                        59 

ANEXOS                                                                                             62                         

ÍNDICE                                                                                                       84                         

FOLHA DE AVALIAÇÃO                                                                                   86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

86

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome da Instituição: 

 

Título da Monografia: 

 

Autor: 

 

Data da entrega: 

 

Avaliado por:       Conceito: 

 

 

 


	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	CONCLUSÃO						                                      57
	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA				                                      59
	ANEXOS	                                					                 62
	ÍNDICE							                                      84
	FOLHA DE AVALIAÇÃO					                                      86
	ANEXO I
	ANEXO II
	ANEXO III
	CASAL HOMOSSEXUAL GANHA DIREITO DE ADOTAR CRIANÇA
	FOLHA DE ROSTO					                                                   2
	AGRADECIMENTO					                                                   3
	FOLHA DE AVALIAÇÃO

