
 
 

ADOÇÃO : UM ATO DE AMOR* 
 
 
 
Maria Regina Fay de Azambuja. 
Procuradora de Justiça, Especialista em Violência Doméstica pela USP, Sócia do 
IBDFAM,  IDEF, IARGS  e  SORBI 
Sumário: 1. Introdução. 2. Doutrina da Proteção Integral: Adoção como Medida de 
Proteção. 3.Conclusão. 
 

  
 INTRODUÇÃO 

 Não há como pensar em adoção de uma criança sem lembrar que a nossa legislação, 
especialmente o Código Civil, com a redação original de 1916, dava ao instituto uma 
restrita possibilidade de utilização, refletindo a cultura dominante no início do século 
passado. Para exemplificar, somente poderia adotar o maior de 50 anos, sem 
descendentes legítimos ou legitimados, e desde que fosse, pelo menos, 18 anos mais 
velho que o adotado, segundo disposições constantes no art. 368 e seguintes do 
referido diploma legal. Já para o direito romano era exigida a idade mínima de 60 anos 
para o adotante, sendo vedada a adoção àqueles com descendência legítima 5. 

 DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL: ADOÇÃO COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO 

O instituto da adoção , ao longo do tempo, sofreu mudanças significativas, valendo 
lembrar a vigência, nos dias atuais, da Doutrina da Proteção Integral, a partir da 
introdução do art. 227 da CF/88. O comando constitucional é claro: é dever da família, 
da sociedade e do poder público, assegurar, com absoluta prioridade,à criança e ao 
adolescente, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 

Sabidamente, e a prática está a nos mostrar, não tem a clareza da lei o poder de 
garantir que as famílias, na sua integralidade, protejam adequadamente os seus filhos, 
garantindo-lhes, entre outros, o direito à convivência familiar. Inúmeros são os casos 
de violência doméstica, conhecidos como violência física, violência sexual, violência 
psicológica, negligência e violência fatal, que povoam os Conselhos Tutelares, as 
Delegacias de Polícia, os leitos hospitalares, os gabinetes da Defensoria e do Ministério 
Público, as laudas de processos judiciais e os espaços das entidades de atendimento. 
Lamentavelmente, um número maior ainda permanece encoberto pelo segredo, sem 
ultrapassar os limites do círculo familiar, impedindo que a proteção possa ser exercida. 

Os casos de maus-tratos praticados contra a criança, segundo a legislação atual, 
devem ser notificados ao Conselho Tutelar, para que as medidas legais possam ser 
adotadas. Fundamental que os profissionais da saúde e da educação, em especial, 
estejam capacitados para identificar os casos de suspeita e confirmação de maus-
tratos praticados contra seus pacientes e alunos, possibilitando a intervenção precoce, 
na tentativa de romper com o círculo da violência. A nova obrigatoriedade de 
comunicação ao Conselho Tutelar, pelos profissionais da saúde e educação, reafirma a 



vigência da Doutrina da Proteção Integral, porquanto são estes dois profissionais, 
depois da família, as pessoas mais próximas da vida e do cotidiano da criança. 

A colocação em família substituta, em qualquer de suas formas, guarda, tutela ou 
adoção , corresponde a uma medida de proteção, somente aplicada quando se mostrar 
inviável a manutenção da criança junto à sua família natural, em respeito ao disposto 
no art. 19 do ECA, que assegura, expressamente, o direito de ser a criança criada e 
educada no seio de sua família natural, valendo lembrar que o direito “de viver em 
contato perene e pleno com sua família biológica nada mais é do que a representação 
pura e simples de um direito natural”6. Na impossibilidade de ser preservada a 
permanência da criança junto à sua família de origem, a adoção , como forma de 
colocação em família substituta, surge como uma possibilidade de reconstrução do 
direito à convivência familiar. Surge como um novo nascimento. Ligar o abandono à 
adoção , é uma possibilidade de vida para o adotante e para o adotado. Neste sentido, 
observa JOÃO BATISTA VILLELA: 

“A desbiologização da paternidade, que é, ao mesmo tempo, um fato e uma vocação, 
rasga importantíssimas aberturas sociais. Em momento particularmente difícil, quando 
o mundo atravessa aguda crise de afetividade, e dentro dele o país sofre com seus 
milhões de crianças em abandono de diferentes graus e espécies, a consciência de que 
a paternidade é opção e exercício, e não mercê ou fatalidade, pode levar a uma feliz 
aproximação entre os que têm e precisam dar e os que não têm e carecem receber”.7 
A verdadeira filiação, sabemos, não é determinada pela “descedência genética, e sim 
os laços de afeto que são construídos, em especial na adoção ”8. Sem desconhecer as 
marcas trágicas que o abandono provoca na criança, refere MARIA LUCRÉCIA 
SCHERER ZAVASCHI: 

“...não há elementos que autorizem a conclusão de que os problemas eventuais dos 
adotados sejam decorrentes da adoção em si. Por outro lado, as evidências colhidas no 
estudo do relacionamento pais-filhos na adoção levam à conclusão geral de que os 
comportamentos peculiares dos pais adotivos mantém uma estreita relação com a 
situação atual das crianças adotadas”9. 

Entre as inúmeras mudanças introduzidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
podemos afirmar que a “ adoção passou por uma séria revisão em relação ao sistema 
jurídico anterior, exigindo uma rigorosa fiscalização pelo Poder Judiciário, mas, ao 
mesmo tempo, abrindo inúmeras possibilidades e novas oportunidades para os 
interessados”10. 

É possível sentir os efeitos da mudança legislativa? Pensamos que ainda se vislumbra 
uma abismo entre o mundo que queremos, expresso através do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e o mundo que temos, representado pelos dados da realidade. Quanto 
maior a distância entre os dois mundos, o mundo idealizado pelo legislador infato-
juvenil de 1990 e o mundo real, maiores serão as situações de risco enfrentadas pela 
população infantil. Em conseqüência maiores recursos, instrumentos, investimentos e 
capacitação serão  exigidos do Poder Público e dos profissionais que atuam na área. Se 
tivéssemos que responder à pergunta, diríamos que já é possível sentir os efeitos da 
mudança. Estamos, de um modo geral, enquanto sociedade, mais atentos, mais 
alertas para os abusos e  a violência que praticamos contra a criança. Estamos, 
paulatinamente, assimilando os princípios da Doutrina da Proteção Integral, ainda que 
um contingente enorme de crianças continue à margem da proteção. 



Já se afirmou que, “infelizmente, as boas leis, não chegam para garantir boas 
estatísticas e muito menos para garantir felicidade”11. O alerta vem confirmado, no 
Brasil, com a chegada do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem permitido, na 
última década, o levantamento de dados, em sua maioria, desfavoráveis à criança. 

Após a vigência da nova lei, é provável que tenhamos conseguido conhecer um pouco 
mais da realidade que nos circunda, permitindo uma tomada de consciência, por parte 
da sociedade, das diferentes formas de violência que, historicamente, são praticadas 
contra a criança. Mesmo sabendo do poder limitante da lei, temos inegável que o ECA, 
nos dias atuais, é um instrumento de transformação social, constituindo-se em um 
importante aliado daqueles que defendem o direito à dignidade e à felicidade do 
homem. 

Na vigência do Código de Menores, as disposições legais que regiam a adoção de 
criança eram outras. Tinham o ranso da Doutrina da Situação Irregular. Protegiam 
mais os interesses dos adultos. A extinção e a proibição de qualquer discriminação 
sobre a filiação, consagrada  no art. 227, § 6º, da CF, assim como os novos princípios 
trazidos com o ECA, provocaram mudanças profundas no instituto da adoção . Hoje, o 
panorama legal é outro. As regras estão a serviço da proteção da criança. As 
autoridade têm a responsabilidade de buscar sempre o melhor interesse da criança e 
os reflexos da norma atingem a todos, inclusive o próprio poder público, como se vê da 
disposição do art. 23 do ECA, que assim dispõe: 

“A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 
perda ou a suspensão do pátrio poder. 

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

A colocação de uma criança em família substituta não pode preceder de trabalhar com 
os vínculos afetivos, num primeiro momento com a família natural. Esgotadas as 
possibilidades de manter a criança junto aos pais biológicos, passa a trabalhar as 
relações de afeto da criança com os novos pais, com os guardiães ou com os tutores, 
recomendando a intervenção interdisciplinar, uma vez que a decisão judicial não tem, 
por si só, o condão de sanar os conflitos afetivos dos envolvidos. Colhemos, da 
experiência profissional, com muita dor, a constatação de que a fragilidade dos 
vínculos afetivos entre os pais e os filhos passa a ser fator desencadeante e facilitador 
do abandono e da negligência. A solução do problema ou,  pelo menos, o seus 
adequado enfrentamento, por certo, não está unicamente na alçada do Judiciário. O 
desafio é bem mais amplo e complexo, passando inclusive pelo adequado 
planejamento e execução das políticas públicas, que privilegiam o fortalecimento dos 
vínculos entre a mãe e o bebê, mesmo antes do nascimento. 

O ECA, assim como a normativa internacional, está a sinalizar que a prevenção ainda é 
o melhor caminho, se queremos assegurar uma vida mais digna às nossas crianças.  

Adotar medidas de caráter preventivo, além de intervir diretamente na solução dos 
problemas enfrentados pela população infantil que se encontra em situação de risco, é 
fundamental para que a criança possa exercer plenamente a sua cidadania. Recente 
pesquisa realizada em Porto Alegre e 14 municípios da região metropolitana, 
envolvendo os registros realizados junto aos hospitais, Conselhos Tutelares, Delegacias 



de Polícia e Ministério Público de violência contra crianças e adolescentes até 14 anos 
de idade, no período de maio/97 a maio/98, apontou que, em 80% dos casos, a 
violência ocorreu na residência da vítima, sendo que, em todos os tipos de abuso 
constatados (físico, psicológico, sexual e negligência), os pais biológicos superaram, 
quanto à autoria, em muito os adotivos (74,5% para 25,5%)12

Na atualidade, não mais se admite decisões judiciais envolvendo colocação em família 
substituta sem a prévia realização de estudo social ou perícia por equipe 
interprofissional, instrumentos indispensáveis para que se possa auferir o melhor 
interesse da criança (arts. 151, 161, § 1º, e 167 do ECA). 

Com relação à adoção do nascituro, merece destacar que a Convenção de Haia, de 29 
de maio de 1993 (Decreto Legislativo n. 63, de 19/4/95), relativa à adoção 
internacional, implicitamente, impede sua realização, ao referir em seu artigo 4º, a 
necessidade de as autoridades competentes do estado de origem assegurem-se de 
“que o consentimento da mãe, quando exigido, tenha sido manifestado após o 
nascimento da criança”. 

Em que pese os avanços legislativos, sustenta HUGO NIGRO MAZZILLI a necessidade 
de maior agilização da adoção , referindo: 

“A se prestigiar o formalismo em tal matéria, o que se continuará a ver será 
infelizmente o esteliolamento do instituto da adoção , mantendo-se o atual estado de 
coisas: poucas adoções; muitos registros de nascimento atribuindo filiação falsa; 
muitos menores abandonados; muitas guardas de fato, de pessoas que não querem, 
nem podem se sujeitar às inúmeras exigências para obterem uma correta adoção , que 
faça o menor, que já têm como filho, realmente integrado e amparado na sua 
família”13. 

Se de um lado se mostra essencial garantir a regularidade e a segurança dos 
procedimentos jurídicos envolvendo a criança, de outro, parece indiscutível que a 
morosidade é fator que desprestigia a atuação das instituições, comprometendo a sua 
eficácia e efetividade, levando-nos, a uma constante e necessária avaliação do nosso 
agir. 

Aspecto relevante envolvendo a adoção de crianças em tenra idade reside na decisão 
de revelar ao filho sua origem. Mesmo antes da vigência da Lei nº 8.069/90, já 
recomendavam os especialistas que os pais deveriam adotar uma postura de 
franqueza com o filho, não mantendo em sigilo fatos que dizem respeito à sua vida. A 
revelação da verdade, se bem conduzida, contribuirá para o fortalecimento dos 
vínculos do novo grupo familiar, favorecendo a confiança e o respeito entre pais e 
filhos, valendo lembrar que “as crianças que conhecem seu status adotivo estão em 
melhores condições que as demais”14. 

CONCLUSÃO 

Já é tempo de refletirmos sobre o direito à convivência familiar sob a égide do art. 227 
da CF/88 e das disposições trazidas com o ECA, sem perder de vista que o direito é, 
em primeiro lugar, da criança e do adolescente. A lentidão injustificada na tramitação 
dos feitos judiciais que visam assegurar a proteção integral àqueles que ainda não 
atingiram 18 anos está na contramão dos direitos à dignidade e à felicidade, colocados 
com tanta ênfase na Carta de 1988. Ademais, a adoção é, nossa sistemática legal, 



uma medida de proteção que não ser, na sua operacionalização, negligenciada por 
parte dos operadores do direito e dos demais profissionais envolvidos, sob pena de 
estarmos negando um direito fundamental àqueles que elegemos como prioridade 
absoluta. 
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