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RESUMO 
 
O debate sobre a adoção ainda é prisioneiro de idealizações 
românticas e julgamentos preconceituosos. Este artigo reflete, 
com base em pesquisa documental, as assimetrias existentes, 
nesse campo entre as determinações legais e normativas e a 
processualidade institucional aprisionada a certos ritos 
burocráticos e tradicionais que muitas vezes obliteram, senão, 
dificultam a efetivação de direitos fundamentais. A hipótese que 
move esta reflexão considera a existência de um paradoxo 
entre as determinações legais e as práticas institucionais 
relativas à adoção.  
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ABSTRACT 
 
The debate on adoption is still a prisoner of romantic 
idealizations and prejudiced judgments. This article reflects, 
based on desk research, existing asymmetries in this field 
between the legal and regulatory mandates and imprisoned 
certain bureaucratic and traditional rites which often obliterated, 
otherwise hinder the enforcement of fundamental rights 
institutional processuality. The hypothesis that drives this 
discussion considers the existence of a paradox between the 
legal provisions and institutional practices relating to adoption. 
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1. INTRODUÇÃO 

O debate sobre a adoção está inscrito em um macro contexto contornado pelo 

desafiante processo de efetivação dos direitos humanos. Indiscutivelmente o direito a ter 

uma família é uma importante conquista civilizatória, sobretudo, partindo-se do pressuposto 

que o animal humano é gregário desde sua origem, residindo nisso, parte do sucesso desta 

espécie4. Não obstante prática social presente em diferentes sociedades e épocas, a 

adoção para inscrever-se na perspectiva dos direitos humanos, precisa de normatizações 

criteriosas que assegurem à criança e ao adolescente, condições socialmente adequadas 

de um pertencimento familiar digno e pleno. 

Este artigo tem como objetivo central abordar a adoção a partir de uma reflexão 

analítica que, tendo em consideração a sua dimensão normativa, ou seja, o desejável no 

plano legal examinará, com base em pesquisa documental nos autos relativos à matéria, a 

processualidade e os ritos que presidem a ação institucional no âmbito da Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Ananindeua no estado do Pará. A pesquisa corresponde aos 

anos 2008 a 2011 e investigou 96 processos, correspondo a 50% da totalidade das adoções 

no período. 

 A hipótese que alenta esta abordagem considera existir uma distância entre o 

plano normativo que orienta a adoção e o campo das ações institucionais no qual estão 

inscritos diferentes disciplinas profissionais, cargos e atribuições. Por se tratar de uma 

pesquisa ainda em andamento, não caberá no âmbito dessa abordagem, fazer inferências 

relativas às motivações profissionais responsáveis pelos encaminhamentos técnicos, 

sobretudo de assistentes sociais e psicólogos, nem sobre as decisões dos juízes da referida 

jurisdição. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

Adoção: uma abordagem normativa  

No Brasil a conquista dos direitos como um bem universal é matéria 

relativamente nova. Seu marco referencial mais significativo e abrangente é a Constituição 

Federal de 1988. Deste diploma legal derivam importantes iniciativas de caráter 
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 Vale destacar que a experiência gregária não é o fator determinante para o sucesso da espécie 

humana, várias outras espécies também são gregárias. O que torna o homem um ser diferente dos 
demais animais é a sua condição social produzida pelo trabalho. É por meio do trabalho que o 
homem interfere na natureza colocando-a a seu dispor, é também pelo trabalho que ele produz o seu 
próprio ser social. De acordo com Marx e Engels (1984, p. 27), os homens “começam a se diferenciar 
dos animais tão logo começam a produzir seus meios de vida, passo este que é condicionado por sua 
organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua 
própria vida material.” 



 
 

 

                  

indiscutivelmente civilizador. Conforme o disposto em seu artigo 1º, “a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana” integram os fundamentos da nossa república. Merece 

destaque, para os propósitos desse artigo, o campo dos direitos relacionado à criança e ao 

adolescente. 

A Constituição em epígrafe reconhece a criança e o adolescente como 

prioridades absolutas assegurando a esses segmentos sociais, dentre outros direitos 

inscritos no artigo 227, “o direito à convivência familiar”. Nossa sociedade assume o 

compromisso para assegurar à criança e ao adolescente o direito e a oportunidade de 

pertencimento familiar. A regulamentação deste artigo resulta na Lei 8.069/1990 que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA5. Entre as inovações legais inscritas no 

Estatuto merece destaque a subseção IV que estabelece as bases normativas e os 

fundamentos éticos da adoção. De acordo com o artigo 41 da Lei em comento: 

A adoção atribui condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais. 

Com base em tal referencial doutrinário elimina-se a possibilidade de adoção 

discricionária, parcial ou incompleta.  De acordo com Ferreira (2010, p. 64) “a adoção, assim 

como os efeitos por ela produzidos, é única. Com a vigência do ECA, do Código Civil e da 

Lei n. 12.010/09 não há mais qualquer distinção no instituto da adoção como ocorria no 

passado”. Isto não significa, todavia, que as particularidades sociais sejam eliminadas 

submetendo toda adoção a procedimentos uniformes. A concretização da adoção obedece a 

uma ritualística social e jurídica, ou seja, a legislação que a regulamenta é atenção à 

dinâmica social. Dito de outra forma: embora a adoção seja única em sua essência, às 

particularidades que envolvem adotantes e adotados reclamam processos e designações 

distintas, correspondentes às características dos respectivos casos. Para cada situação 

existe uma base doutrinária correspondente, daí a justificativa para falarmos sobre 

modalidades de adoção. 

De acordo com Ferreira (op. Cit.) são várias as modalidades de adoção 

contempladas em nosso sistema jurídico, a saber: adoção singular, unilateral e conjunta; 

póstuma; por estrangeiro; por ascendentes e irmãos do adotando; por tutor e curador; por 

conviventes; tardia e inter-racial; adoção intuiti persona. 

 Em decorrência da exiguidade de espaço apresentaremos uma breve 

caracterização sobre as distintas modalidades de adoção. Nosso aporte referencial é o 

didático trabalho de Ferreira (2010) e a legislação pertinente.  
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 Doravante as referências ao Estatuto da Criança e do Adolescente serão grafadas com a sigla ECA. 



 
 

 

                  

- A Adoção Singular pode ser concretizada por qualquer pessoa maior de 18 

anos de idade, independente de seu estado civil. É uma forma de adoção cujo produto 

resultará na constituição de uma família monoparental, constituída por filho e um dos pais.  

- A Adoção Unilateral ocorre quando um dos cônjuges (padrasto ou madrasta) 

vem a adotar o filho do seu companheiro. Esta modalidade de adoção contemplada no § 1º 

do artigo 41 do ECA, difere  da adoção singular, visto que o adotante tem vínculos com o 

companheiro do genitor(a) do adotado.   

- A Adoção Conjunta refere-se aquela formalizada pelo marido e mulher ou por 

conviventes. De acordo com o artigo 42, § 2º do ECA,  

Para a adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente 
ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.  

- A Adoção Póstuma constitui uma exceção à regra geral de adoção. Segundo 

Ferreira (2010, p. 70) para que a adoção com essa característica se efetive é necessário 

atender aos seguintes requisitos: “1.Tenha havido inequívoca manifestação de vontade do 

adotante. 2. O adotante venha a falecer no curso do procedimento”.  

- A Adoção por Estrangeiro ou adoção internacional caracteriza-se pelo fato dos 

postulantes serem originários de outros países. Conforme disposição no § 1º do artigo 51 do 

ECA, em caso de adoção por estrangeiro, 

O candidato deverá comprovar, mediante documento expedido pela autoridade 
competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, 
consoante as leis de seu país, bem como apresentar estudo psicossocial elaborado 
por agência especializada e credenciada no país de origem.   

- A Adoção por ascendentes e irmãos trata-se de uma exceção à regra prevista 

no artigo 42, § 2°, da Lei 8.069/1990 que assim estabelece: “Não podem adotar os 

ascendentes e os irmãos do adotando”. 

Para Ferreira (op. Cit.), o fato de a lei proibir esta modalidade de adoção não 

quer significar que os ascendentes, especificamente os avós ou os irmãos, estejam 

definitivamente impedidos de ficar com o neto ou o irmão, respectivamente. Normalmente, a 

relação que se dá nesta hipótese é a modalidade de guarda ou tutela.  

- A Adoção por Tutor ou Curador está prevista no artigo 44 do ECA. Esta 

modalidade de adoção busca a preservação do patrimônio do tutelado ou curatelado. Não 

impede a concretização da adoção, mas impõe uma condição para que a mesma se realize, 

qual seja: a prestação de contas da administração. In verbis: 

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não 
pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou o curatelado. 
 

- A Adoção por Conviventes ou Concubinos. De acordo com o § 2º do artigo 42 

do ECA é uma modalidade de adoção que somente poderá ser formalizada quando  um 

deles tenha alcançado a maioridade legal (21 anos) e comprovada a estabilidade familiar. 



 
 

 

                  

Este artigo foi alterado pelo artigo 1.618, do Código Civil de 2002, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 1.618. A adoção por ambos os cônjuges ou conviventes poderá ser formalizada, 
desde que um deles tenha completado dezoito anos de idade, comprovada a 
estabilidade familiar.         

- A Adoção Intuitu Personae (Em consideração à pessoa) é assim tipificada por 

conceder aos pais ou representantes legais da criança ou do adolescente a oportunidade 

para escolherem os adotantes. A adoção intuitu personae, por ser em consideração, é 

diferente das demais modalidades pelo fato de contemplar a possibilidade de indicação da 

pessoa que irá adotar o seu filho e a possibilidade da dispensa do prévio cadastro dos 

pretendentes.  

- A Adoção Tardia é assim considerada quando a criança a ser adotada tiver 

mais de dois anos de idade. Os pressupostos para essa definição são discutíveis pelo fato 

de atribuir acento à dimensão biológica.  A principal justificativa para tal caracterização, 

segundo nosso juízo, é de natureza social em decorrência dos preconceitos sobre a adoção 

em grupos etários acima desta faixa. Os preconceitos e os medos que se manifestam em 

relação a esses grupos etários têm influenciado os adotantes a procurarem, principalmente, 

crianças recém-nascidas.  

- A Adoção Inter-racial e Indígena ocorre entre se pessoas com diferenças 

étnicas. Da mesma forma que a adoção tardia, essa modalidade de adoção também 

apresenta características especiais em face da discriminação. Neste caso, não motivada 

pela idade, mas pela origem étnica do adotado.  

A adoção em qualquer das modalidades aplicadas é matéria que demanda 

cautela jurídica, acompanhamento social e convicção das partes envolvidas. 

Compreendemos a adoção como um processo de mutua aquisição. Adotar significa fazer 

escolha, preferir. Trata-se, pois, de um ato livre e voluntário da parte do adotante. Esta 

manifestação “desinteressada”, todavia, aguarda correspondência. O adotado, nem sempre, 

pode fazer escolhas, porém, da mesma forma que o adotante deposita esperanças caras 

nessa nova família. Por resultar em um processo de perdas, trocas e ganhos mútuos, deve 

seguir um rito criterioso para evitar os danos próprios de rupturas e encontros de biografia. 

3. Ritos da Adoção: entre o normativo e o fatual  

Estamos denominando rito à dinâmica processual que envolve a destituição do 

poder familiar e a adoção. A processualidade que institui atitudes, decisões, 

pronunciamentos, pareceres obedecem a uma ritualística instituída por força dos 

instrumentos normativos e também das convicções dos atores que movimentam esta 

engenharia organizacional. Para Maciel (2011, p. 27), “os rituais, ao realizarem um processo 



 
 

 

                  

estruturante, reiteram valores, símbolos, regras, normas e comportamentos para os atores 

que participam ativa ou passivamente da ação ritualística”. 

A adoção, conforme os preceitos doutrinários e legais é medida excepcional 

aplicável como recurso último ante as alternativas possíveis para a manutenção da criança 

ou do adolescente em sua família biológica ou natural. Assim estabelece o parágrafo 1º do 

artigo 39, da Lei nº 8.069/1990, (incluído pela Lei nº 12.010/2009):  

A adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas 
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na 
família natural ou extensa (...). 

A referida Lei determina, igualmente, que a falta de recursos materiais dos pais 

para assegurar o sustento dos filhos não pode se constituir em motivos para a destituição do 

poder familiar. In verbis 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 
para a perda ou suspensão do poder familiar.6 

Nossa pesquisa está constatando uma assimetria entre os ditames da lei e as 

decisões judiciais até aqui examinadas. Dos 88 processos escrutinados7, constatamos que 

em 43 (48,86%) o fator determinante para a mãe natural concordar com a adoção do seu 

filho foi a “falta de condições materiais e emocionais”. Este percentual é acrescido em 15 

casos (17,04%) quando consideramos que o fator determinante foi “a falta de apoio familiar” 

decorrente da ausência de condições materiais. Portanto, ao contrário das disposições 

legais sobre a matéria, em 68,18% dos casos pesquisados, as justificativas das famílias 

naturais para disponibilizarem seus filhos para a adoção estão em flagrante conflito com a 

normativa vigente. Em apenas 12 casos (13,63%) as mães biológicas apresentaram como 

justificativa a “livre e espontânea vontade”. Em 20,46% dos casos pesquisados os fatores 

são diversos, portanto, apresentados na tabela a seguir sob a denominação de outros. 

Tabela 1 - Fatores decisivos para a adoção (por grupo etário) 

 Motivação  Até 2 anos +2 até 6 anos +6 até 12 anos +12 anos 

Falta de recursos materiais e emocionais 26 11 5 1 

Falta de apoio familiar 10   5 - - 

Livre e espontânea vontade  3  1 3 5 

Outros  6 8 3 1 

 

 De acordo com o disposto no Parágrafo Único do artigo em epígrafe: 
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 Expressão adotada a partir da Lei nº 12.010/2009 em substituição à expressão  “pátrio poder”. 

7
 A pesquisa examinou 96 processos dos quais 8 apresentam alguma inconsistência para os objetivos 

da pesquisa. Dos 88 processos válidos, um envolve a adoção de duas crianças. 



 
 

 

                  

Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança 
ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 
obrigatoriamente8 ser incluída em programas oficiais de auxilio. 

Nossa pesquisa não constatou nos autos analisados qualquer determinação ou 

recomendação judicial ou técnica, na direção apontada pela Lei em comento. Cabe 

destacar, entretanto, que as informações e os lamentos apresentados pelas mães sugerem 

uma clara manifestação de pedido de socorro. Vejamos: 

“A mãe biológica relatou: se eu tivesse recebido o apoio do pai, eu não daria meu 
filho, a minha família não desejava essa decisão, no entanto não tiveram condições 
de me ajudar”. 
“[...] que decidiu entregar a filha aos requerentes por não possuir condições 
financeiras de arcar com o sustento e manutenção da criança; [...] que não ficaria 
feliz vendo sua filha sofrer ou passar fome e por esse fato decidiu entregá-la em 
adoção...”.  
“A entrega do pequeno J ocorreu com a devida anuência da mãe biológica, devido a 
mesma dispor de condição material insuficiente para atender as necessidades da 
criança, encontrando na adoção a alternativa para proporcionar desenvolvimento 
satisfatório ao filho que trouxe ao mundo.” 

Com base em tais informações extraídas diretamente dos pareceres exarados 

pelos profissionais integrantes da equipe técnica da Vara da Infância e Juventude do 

município de Ananindeua é possível apresentar, mesmo que provisoriamente, as seguintes 

constatações: 

a. Parece indiscutível a existência de assimetrias entre as determinações 

normativas e a ritualística institucional nos encaminhamentos referentes à 

adoção. Por um lado, observa-se que aquilo que a lei veta a dinâmica 

organizacional autoriza; por outro, o que a lei recomenda a prática institucional 

silencia;  

b. Os dados da pesquisa são contundentemente ilustrativos quanto aos fatores 

causais que motivam e até mesmo condicionam às famílias biológicas a 

decidirem pela entrega dos seus filhos para a adoção. Não são os aspectos 

subjetivos, como a instabilidade emocional ou a indiferença com a maternidade, 

os fatores mais representativos. O que tem privado mães biológicas da 

oportunidade de serem mães socialmente plenas é a privação material; 

c. Observa-se, tanto da parte da autoridade judicial como das respectivas equipes 

técnicas, uma postura pouco atenta quanto aos investimentos psicossociais e 

materiais para viabilizarem a preservação das famílias biológicas atendidas e a 

conversão destas em espaços de pertencimento sócio-afetivos; 

d. Percebe-se, claramente, no depoimento de algumas mães biológicas uma 

atitude responsável, zelosa e preocupada com o futuro dos filhos. Na maioria 
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dos casos pesquisados não se identifica uma postura de indiferença e de 

insensibilidade em relação aos filhos encaminhados para a adoção; 

Nossa pesquisa constatou, ainda, que 50,6% dos adotados são do sexo 

feminino e 49,4% do sexo masculino. A faixa etária com o maior número de adotados 

(47,72%) é de crianças com até dois anos de idade; o segundo grupo etário mais expressivo 

é constituído por crianças com idade maior de dois anos até seis (28,40%). O grupo de 

pessoas maiores de 12 anos responde por 7,95% das adoções.   

 A pesquisa constatou que o tempo médio do processo de adoção, 

compreendido a data do pedido de inscrição e a sentença judicial é de um ano e três meses; 

sendo que o processo mais rápido correspondeu a cerca de 90 dias (3 meses), enquanto o 

processo mais demorado foi de três anos e oito meses. 

Tabela 2 - Grupos etários: Ritmo temporal da adoção por grupo etário. 

Duração do Processo Até 2 anos +2 até 6 anos +6 até 12 anos +12 anos 

Até 3 meses 

1 - - - 

+3 até 6 meses 
6 1 2 1 

+6 até 9 meses 9 2 2 1 

+9 até 12 meses 12 6 3 3 

+12 até 18 meses 4 5 1 1 

+18 até 24 meses 3 5 4 - 

+24 meses 7 6 3 1 

 

4. CONCLUSÃO 

O processo de adoção no município paraense anteriormente destacado vem 

demonstrando de forma inequívoca um descompasso entre o marco doutrinário e legal e a 

dinâmica, o rito adotado pela Vara da Infância e da Juventude da referida comarca. O 

estágio da pesquisa, ainda na fase de investigação documental, não nos autoriza a inferir, 

mesmo que dedutivamente, sobre as motivações dos operadores do referido sistema de 

justiça. A investigação sobre essa dimensão mais subjetiva – embora contornada por fortes 

fatores de ordem institucional – será objeto da próxima etapa do estudo. De posse dos 

elementos que nos autorizam a revelar os paradoxos entre os determinantes normativos e a 

ação institucional, caberá à pesquisa elucidar por que é assim, por que tem sido assim. 

Nossa investigação aponta como necessidade o questionamento “lugar comum” 

que, de certa forma, tem orientado celeridades nos processos de adoção. Este “lugar 



 
 

 

                  

comum” já mistificado, transformado dogma, está expresso na seguinte sentença: a adoção 

significa a melhor alternativa para a criança. Esta orientação quase doutrinária em nada se 

confunde e, muitas vezes contraria o preceito legal exarado no artigo 43 da Lei nº 8.069/190, 

que assim dispõe: 

A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 
fundar-se em motivos legítimos. 

Como saber que uma alternativa representa “reais vantagens para o adotando” 

sem que outras opções tenham sido experimentadas ou mesmo cotejadas? Como decidir 

sobre matéria tão relevante, “de caráter irrevogável”, sem esgotar, como determina à Lei, as 

diferentes possibilidades de manutenção da criança em sua família natural? Estes 

questionamentos movem a próxima etapa da pesquisa. 

É possível que a hipótese de Norbet Elias (2012) lance luzes sobre esse escuro 

inquietante. Para o referido autor quando se fala de direitos humanos, necessariamente, não 

estar-se referindo às crianças por ser considerado por muitos como um grupo de seres 

humanos dependentes dos pais e dos adultos. 
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