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Na história de diferentes povos há relatos de órfãos como Rômulo, Remo e Moisés, 
por exemplo, que não viveram com os pais. O simbolismo destas histórias místicas, 
dando o direito às crianças à sua própria vida, a partir do nascimento, não foi 
absorvido pela humanidade. 
 
Convivemos hoje com um alto índice de mortalidade infantil e um grande número 
de crianças e adolescentes abandonados pelas mães ou esquecidos nas 
"instituições". 
 
Vale repetir a pergunta do cientista político DEODATO RIVERA: "alguém já viu um 
bezerro abandonado?" 
 
É fácil imaginar o que aconteceria se algum fazendeiro relaxado abandonasse um 
de seus bezerros à porta da fazenda ou sítio. Encontraria imediatamente abrigo, 
alimentação, cuidados. Como lembra Rivera "todos os nossos bezerros são 
alimentados adequadamente e recebem atenção de saúde a tempo e a hora, pois 
são um valor para os fazendeiros. Por isso temos um dos mais baixos índices 
mundiais de mortalidade de bezerros." 
 
Se estivesse ocorrendo alguma epidemia que atingisse milhares, milhões de 
bezerros, quanto rebuliço provocaria no Governo, nas áreas empresariais, nos 
meios de comunicações por essa ameaça ao nosso rebanho bovino. 
 
É como se na Bíblia estivesse escrito: "Deixai vir a mim os bezerrinhos!" 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente que regulamentou os direitos da infância e 
da juventude previstos na Constituição Federal completou, em julho, sete anos de 
sua promulgação pelo Presidente da República. 
 
Conscientes de que o Estatuto por si só nada resolve, mas é uma "receita" que 
precisa ser aviada, temos visto, com tristeza, o descaso com a violação dos 
direitos, arduamente conquistados pelas crianças e adolescentes brasileiros. 
 
Dentre estes direitos destacamos o da "convivência familiar", aparentemente 
simples, mas um dos mais sagrados. 
 
Infelizmente, os operadores do direito parecem não valorizar a importância da 
criança e do adolescente se desenvolver no seio de uma família. 
 
A Lei Orgânica de Assistência Social e o Estatuto contemplam a prioridade da 
manutenção dos vínculos familiares e a transitoriedade dos abrigos. Os principais 
programas defendidos são os que contemplam guarda em família substituta, ao 
invés de instituições, e a adoção só quando esgotados os recursos de manutenção 
na família de origem. Isto se faz por uma política de fortalecimento e de proteção 
do grupo familiar, incluindo serviços e campanhas que garantam à criança e ao 
adolescente a segurança familiar, com a proteção da família e da comunidade 
contra negligência, exploração sexual e maus tratos. 
 
O Estatuto, em seu art. 23, diz expressamente: "a falta ou a carência de recursos 
materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio 



poder. 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". 
 
Temos assistido com preocupação o descaso com a implementação dos programas 
oficiais ou comunitários de auxílio e apoio à família. 

 
Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos de 
Assistência Social, como formuladores e controladores da política de atendimento 
aos direitos da família, da criança e do adolescente, parecem não estar atento para 
o que vem ocorrendo. 
 
O Poder Judiciário, pelos seus órgãos envolvidos no processo de colocação familiar, 
sequer repassa dados e informações aos Conselhos para que possam atuar. O 
mesmo se pode dizer do Ministério Público, dos Conselhos Tutelares e das 
Entidades que mantêm programas de abrigo. Não seguem o comando do Estatuto, 
art. 86: "A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 
governamentais..." 
 
A vaidade institucional tem levado a uma ação desarticulada dos órgãos envolvidos 
com a colocação familiar. Uma das conseqüências é o aumento preocupante de 
abrigos, na vigência do Estatuto, disfarçados em "casas lares", "casas de 
passagem" e outras denominações. Paralelamente, não se percebe programas 
sérios de reatamento de vínculos familiares e de colocação familiar que garantam a 
transitoriedade dos abrigos. 
 
Muito pouco se conhece de incentivo a programas de apoio e acompanhamento ao 
par mãe e filho durante o puerpério até que a saúde da mãe volte ao normal. O 
resultado é a retirada de crianças de mães a quem não são dadas chances de 
ficarem com os filhos, sob o pretexto de que ela quis dar o filho. Não se leva em 
consideração o que significa para uma mãe dar o seu filho. É importante que não 
haja decisões precipitadas no período do estado puerperal. 
 
Muitas pessoas bem intencionadas que se propõem a adotar crianças se vêem 
envolvidas em embates judiciais pela posse do recém-nascido que lhes foi entregue 
pela Justiça, sem antes tomar as cautelas necessárias. 
 
Antes da adoção precisam ser esgotadas as alternativas para assegurar o direito 
que toda criança tem de ser criada e educada no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta. A família pode necessitar de cuidados 
especiais para realizar suas função social. A solidariedade é necessária também 
para a família e não só para a criança. 
 
A família deve ser o principal norteador na construção das políticas públicas e 
precisa de mais atenção dos Conselhos de Direitos e de Assistência. 
 
Na falta de programas eficientes de orientação e apoio a quem se propõe à adoção 
tardia (adotante e adotado), inúmeras crianças e adolescentes estão vivendo nas 
instituições quase sem esperança. 
 
É necessário aliar ao deslumbramento de lidar com a adoção de recém-nascido, a 
implementação dos programas oficiais ou comunitários de apoio à família e uma 
ação eficaz para resgatar o direito sagrado da convivência familiar de crianças 
institucionalizadas, antes que seja tarde. 
 



O surgimento de Grupos de Estudo e Apoio à Adoção é extremamente alvissareiro. 
A discussão e a partilha da experiência da espera quanto a da vivência como pais 
de crianças e adolescente adotivos, vejo como grande esperança para os que não 
tiveram a chance da adoção como recém-nascidos e hoje nos abrigos aguardam 
ansiosos por um lar. 
 
Adotar é um ato de amor, desde que esgotadas antes as alternativas para que a 
criança ou o adolescente se desenvolva na sua família de origem. Doutra forma, a 
adoção perde o seu encanto. 
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