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1. Introdução 
 
A adoção é um fenômeno jurídico e psicossocial que se apresenta multifacetado e cuja 
discussão adquire cada vez mais contornos políticos, sobretudo com a verdadeira 
explosão da adoção internacional que vem se verificando nas últimas duas décadas. 
 
Não é minha intenção abranger todos os aspectos da questão, mas desvendar alguns 
mitos que se ocultam em conceitos aparentemente irrefutáveis e que têm levado não 
apenas ao surgimento de um número cada vez maior de agências e serviços públicos e 
privados a se dedicar à promoção da adoção , mas também, lamentavelmente, a 
caminhos perigosos de confluência da adoção com a venda e tráfico de crianças.  
 
Entre as distorções que subjazem no desenvolvimento dessa tendência, gostaria de 
destacar dois mitos que parecem ser variáveis fundamentais do fenômeno: o primeiro 
é o de que existem, nos países do terceiro mundo, milhões de crianças abandonadas; 
o segundo é o de considerar a aspiração ou desejo dos casais inférteis de exercer a 
paternidade ou maternidade como um direito inalienável ou mesmo uma necessidade 
básica, a ser satisfeita a qualquer preço.  
 
A conjugação desses dois conceitos propicia uma verdadeira contaminação da adoção , 
que cada vez mais deixa de ser uma medida de ajuda a crianças sem lar para 
transformar-se em verdadeiro comércio de seres humanos.  
 
Procuro, também, descrever algumas práticas mais freqüentes em que se materializam 
as distorções apontadas e propor uma reflexão conjunta sobre o fenômeno, por parte 
de especialistas e militantes pelos direitos da criança, provenientes tanto dos países 
subdesenvolvidos como dos países ricos.  
 
Tal reflexão se mostra urgente e indispensável, às vésperas da finalização de uma 
convenção sobre adoção internacional, que está sendo elaborada pela Conferência de 
Haia sobre Direito Internacional Privado e que corre o risco de se transformar, graças à 
pressão de inúmeras agências privadas de adoção e dos representantes de alguns 
países, num instrumento de proteção não dos direitos das crianças mas de adultos que 
se portam, nesse campo, como verdadeiros "consumidores" de objetos de satisfação 
pessoal. 1
 
 
2. O mito dos milhões de abandonados - a pobreza como situação de risco 
 
É comum a afirmação, que à custa de ser repetida com insistência adquire força de 
verdade absoluta, de que existem milhões de crianças abandonadas nos países do 
terceiro mundo, entre os quais se inclui o Brasil. 
 



Vem ocorrendo, no entanto, uma confusão conceitual entre pobreza e abandono. Na 
verdade, a grande maioria das crianças pobres, cujo número atinge, de fato, milhões, 
não são abandonadas por suas famílias, mas vítimas, com essas, dos modelos de 
desenvolvimento que, em muitos países, privilegiam a concentração de riqueza e, por 
força das políticas de ajuste internacionalmente impostas, realizam significativos cortes 
orçamentários na área social.  
 
É necessário mencionar a situação de miséria e degradação em que se encontram 
imensos contingentes populacionais dos países do terceiro mundo. São os setores que 
o Programa das nações Unidas - PNUD - denomina "setores de pobreza crítica".  
 
No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística IBGE, 
"ao longo da década de 80, os 50% mais pobres da população tiveram sua cota de 
renda continuamente diminuída: de 13% em 1981 para 12% em 1985 e 11% em 
1990. Em contraste, o 1% mais rico aumentou sua participação: 13% em 1981 para 
14% em 1985 e 14,5% em 1990." (1) 
 
Por sua fragilidade, inerente à condição de pessoas em desenvolvimento, são as 
crianças e adolescentes os mais atingidos pelo aumento da pobreza. 
 
Ainda de acordo com o IBGE, "a década de 80 não foi favorável às crianças e 
adolescentes brasileiros. Em 1990, cerca de 35 milhões (mais da metade do total de 
pessoas com até 17 anos) viviam em famílias com renda mensal per capita de até 1/2 
salário mínimo." 2
 
Essas precárias condições financeiras trazem efeito direto sobre a saúde, nutrição, 
educação e bem estar da população infantil. A mortalidade infantil atinge cerca de 60 
por 1000 nascidos vivos, apenas 26,5% dos adolescentes de 17 anos possuem pelo 
menos os 8 anos de escolaridade obrigatória e 7,5 milhões de crianças e adolescentes 
trabalham, representando 11,6% da população economicamente ativa. 
 
Acrescente-se a falta de programas efetivos de assistência às famílias de baixa renda, 
a deficiência de creches e outros equipamentos comunitários, o deficit habitacional e a 
precariedade do saneamento básico, e teremos o quadro da vulnerabilidade a que 
estão expostas milhões de pessoas, não apenas no Brasil mas na maioria dos países da 
América Latina, da África e muitos da Ásia, como se pode constatar no documento do 
UNICEF, "Situação Mundial da infância 1990" : 
 
"No transcurso dos anos 80, a renda média caiu em cerca de 10% na maioria dos 
países da américa Latina e em cerca de 20% na África do Sul do Saara. Para muitos, o 
que ocorreu foi ainda pior do que o que indicam os números. Em muitas áreas 
urbanas, o salário mínimo real caiu até cerca de 50%. Para os mais pobres, aqueles 
que são obrigados a gastar 3/4 de seus rendimentos com alimentação, cortes salariais 
em escala semelhante significam, inevitavelmente, a desnutrição de seus filhos."(2)  
 
Dentro da situação de risco representada pela pobreza crítica em que estão 
mergulhados imensos contingentes de famílias, destacam-se como particularmente 
vulneráveis aquelas famílias uniparentais, sobretudo as chefiadas por mulheres. No 
caso do Brasil, "as famílias chefiadas por mulheres passaram de 11,7% em 1981 para 
13,7% em 1989, o que significa um aumento de 17,1% em 9 anos. Em 1989, 20% das 
famílias com renda de até 1/2 salário mínimo per capita eram constituídas pela mulher 
com filhos, enquanto na classe de renda mais alta, essa proporção ficava em 9%."(1) 
 



As condições de pobreza aliadas à falta de programas de assistência às famílias, na 
verdade, têm como conseqüência o enfraquecimento dos vínculos familiares entre pais 
e filhos, aumentando a população dos internatos públicos e privados e também o 
número de meninos e meninas nas ruas das grandes cidades. Não se trata, no 
entanto, de rejeição, negligência ou abandono por parte dos pais biológicos, mas de 
estratégias, às vezes desesperadas, de sobrevivência, quando todas as outras 
alternativas de encontrar recursos na comunidade falharam.  
 
Ver na adoção (nacional ou internacional) a solução para tais problemas é equívoco 
freqüentemente esposado por pessoas de boa vontade, imprensa, advogados, 
promotores, juízes, técnicos, religiosos etc. Muitos lamentam a "excessiva burocracia" 
que cerca os procedimentos da adoção legal e não falta quem justifique a prática, em 
meu país chamada " adoção à brasileira", de registrar falsamente a criança como filho 
biológico dos pais adotivos. Nessa linha, encontram-se os propagandistas do envio das 
crianças pobres do terceiro mundo para o exterior, como forma de livrá-las da miséria 
e assegurar-lhes um futuro feliz, num país distante e idealizado. 
 
A tendência de ver na adoção a solução para problemas sócio-econômicos e incluir 
esse instituto jurídico especialíssimo nas políticas de assistência à infância colide com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da criança, promulgada em 1989 e 
ratificada pela imensa maioria dos países e que dispõe, em seu artigo 9º:  
 
"Os Estados Partes velarão para que a criança não seja separada de seus pais contra a 
vontade dos mesmos, exceto quando, sujeito a revisão judicial, as autoridades 
competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais 
cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse superior das crianças. Tal 
determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em 
que a criança sofre mau trato ou negligência por parte de seus pais, ou quando esses 
vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local de residência da 
criança."(3)  
 
A nova Lei Brasileira - o Estatuto da criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) - 
reconhece claramente a distinção entre abandono e pobreza, como se pode aferir do 
seu artigo 23:  
 
"A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda 
ou suspensão do pátrio poder."  
 
No parágrafo único do mesmo artigo, a Lei aponta para as medidas a serem tomadas 
nos casos em que a falta de meios para prover as necessidades de subsistência coloca 
em risco a manutenção dos vínculos familiares:  
 
"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."(4)  
 
A colocação em família substituta é considerada, tanto na Convenção das Nações 
Unidas como na Lei Brasileira, medida de caráter excepcional, aplicável nos casos em 
que a criança ou o adolescente fica real e definitivamente privado de sua família de 
origem. 
 



Ainda assim, quando comprovadamente necessária, a colocação em família substituta 
deve privilegiar o grupo familiar mais amplo (avós, tios, outros parentes) e as pessoas 
significativas do mundo sócio-cultural das crianças ou adolescentes.  
 
 
3. O mito da necessidade dos casais inférteis, confundindo desejo com direito 
 
Outra afirmação freqüentemente apresentada por aqueles que advogam programas de 
incentivo à adoção é a de que esse instituto viria a satisfazer duas necessidades: a da 
criança sem lar e a do lar sem filhos. Coloca-se, assim, na mesma ordem de valor o 
direito da criança a ser criada e educada no seio de uma família e o "direito" dos 
adultos de "possuírem" os filhos que lhes teriam sido negados pela natureza.  
 
Essa percepção do desejo ou aspiração, aliás legítima, de exercer a paternidade ou 
maternidade como se fosse uma necessidade básica ou um direito tem sido 
responsável por uma espécie de inversão nos procedimentos da adoção . Deixou-se, 
muitas vezes, de considerar a adoção como uma forma de solucionar problemas de 
crianças real e definitivamente abandonadas por suas famílias biológicas e passou-se a 
procurar crianças para satisfazer necessidades de adultos. Na medida em que esses 
adultos e as inúmeras agências às quais eles recorrem para obter uma criança 
(incluem-se aqui até mesmo determinados serviços públicos ou privados formalmente 
destinados a proteger a infância) se mobilizam com esse objetivo, cresce a pressão no 
sentido de facilitar a ruptura dos vínculos familiares das crianças pobres, em 
detrimento da promoção de medidas mais eficazes para preservá-los e fortalecê-los. 
 
Cabe aqui indagar das razões que levam ao aumento progressivo de crianças do 
terceiro mundo nos países da Europa e da américa do Norte. O relatório preparado por 
J.H.A van Loon, da Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado, refere que 
a adoção internacional começou a se desenvolver em larga escala no final da Segunda 
Guerra Mundial e esteve vinculada a situações de guerra, como as da Coréia e do 
Vietnam, até meados dos anos 70, quando passa a adquirir as características hoje 
vigentes. Foi nessa Época que o número de crianças a serem adotadas começou a 
declinar rapidamente. As taxas de natalidade diminuíram, os métodos 
anticoncepcionais e o aborto passaram a ser aceitos e difundidos e os preconceitos 
sociais em relação à maternidade fora do casamento perderam sua intensidade. 
 
Prossegue o relatório:  
 
"These demographic and social changes in the industrialized countries had far reaching 
consequences. As long as only the existence of children deprived of their families had a 
structural character, the problem of intercountry adoprion could be phrased in a 
realtively strightforward fashion as: how to find a family for this child? As a result of 
declining fertility, birth control an changed attitudes, the impetus and motivation for 
intercountry adoption arising from the industrialized countries also acquired a 
structural character. At this point a structural "supply" of children "available" for 
adoption in economically developing countries met with a strictural "demand" for such 
children in economically advanced countries. The language of economics made its 
apprearance and intercountry adoption became a more complex and controversial 
social phenomenon." (5)  
 
Percebe-se aqui, ao definir o problema das crianças privadas de sua família como 
sendo de "caráter estrutural", que se está, mais uma vez tomando como sinônimos a 
miséria (que é realmente problema estrutural) e abandono. A idéia de "demanda", 



termo da ciência econômica, nesse contexto adquire o perigoso sentido de considerar 
as crianças como objetos de consumo. 
 
A revista ASPE publicou, em abril de 1989, um número especial intitulado "Minore, 
straniero", de onde destacamos o artigo do Juiz do Tribunal de Menores de Roma, 
Angelo Vancheri, que levanta importantes questionamentos sobre o aumento 
progressivo de crianças estrangeiras na Itália, observando que o fenômeno se verifica, 
também, nos outros países industrializados da Europa Ocidental. Assim se expressa o 
Doutor Vancheri: 
 
"C'é da chiedersi come mai si verificchi tutto questo. Si trata di una maggiore 
sensibilizzazione verso i problemi dei paesi in via di svilupo? O, molto piú 
semplicemente, un modo per "procurarsi" piú facilmente bambini in stato di 
abbandono, visto che i bambini abbandonati in Italia sono in leggero, quanto costante, 
calo? 
 
Personalmente propendo per la seconda ipotesi, e ció per almeno due buone ragioni: la 
prima é che le adozione di minori stranieri non sono (e non possono essere) un mezzo 
per risolvere i problemi dei paesi in via di sviluppo, se non altro per la trascurabile 
incidenza del fenomeno rispetto elle enorme difficoltá che affligono i paesi del Terzo 
Mondo; in secondo luogo perché la stragrande maggioranza tra coloro che chiedono di 
adottare minori stranieri presenta anche domanda per adottare minori italiani. Il che 
induce a ritenere che, tranne alcuni casi sporadici, in genere si vuole adottare bambini 
stranieri solo perché é sempre piú difficile adottare bambini italiani."  
 
Mais adiante, no mesmo artigo, acrescenta o autor:  
 
"Bisogna poi rilevari che l'accostarsi alla adozione di minori di altri Paesi come ad un 
ripiego non é certo il modo piú corretto per cogliere il vero significato e l'essenza piú 
profonda che deve caratterizzare qualsiasi adozione. Un essere umano per quanto in 
via di formazione e bisognoso di tutto non é assimilabile ad un "bene de consumo", da 
servire per appagare il bisogno degli adulti di sentirsi realizzati come genitori o, peggio 
ancora, per raddtizzare e rivitalizzare taballanti e spente unioni di conjugi, che non 
hanno piú niente da dirsi; né, tanto meno, ad un "oggetto" di cui sia lecito acquisite il 
"possesso" in qualsiasi modo." (6) 
 
Essa preocupação manifestada pelo magistrado italiano é compartilhada por Rolf Bach, 
advogado e assistente social do Escritório Central de Adoção da Alemanha, que 
observa em artigo recentemente publicado sobre tráfico de crianças do terceiro mundo 
para a Alemanha: 
 
"Per una parte di questi aspiranti genitori il desiderio di avere un figlio é diventato cosi 
predominante e conseguentemente, nel senso medico del termine, cosi patologico, che 
queste persone superano ogni scrupolo circa il metodo con il quale procurarsi il 
bambino." (7) 
Esse desejo, tornado obsessivo, se transforma em necessidade urgente e leva muitas 
pessoas a não perceber como inadequadas práticas que chegam, muitas vezes, a 
beirar a contravenção e a ilegalidade, quando não são francamente criminosas. 
Quando se trata de crianças originárias do terceiro mundo, acrescenta-se, de acordo 
com Rolf Bach, uma determinada percepção que caracteriza as relações norte-sul. são 
dele as seguintes palavras:   
 



"...noi cittadini tedeschi abbiamo uno speciali tipo di raporto con gli Stati del 
considdetto Terzo mondo e con loro popolazioni. Diamo per scontato di avere il diritto 
di consumare le ricchezze della natura, le risorse minerali e i prodotti agricoli di questi 
Paesi, pagando prezzi in proporzione molto bassi. Senza esitare un momento 
compriano a basso prezzo i loro prodotti industriali; assumiamo quando ci torna utile la 
manodopera a basso costo di uomini e donne di questi Paesi e comperiamo donne 
dall'Asia e dal Sud America come prostitute e mogli; questo é un esempio vivente della 
tuttora esistente tratta degli schiavi nella Repubblica Federale Tedesca. É perció ovvio 
che un tale punto di vista in molti casi contribuisca a far considerare quei bambini 
oggeto di mercato. Nel linguaggio socio-pedagogico, in Germania questi bambini sono 
definiti di "terza scelta" e il loro compito é quello di sostituire il figlio naturale negato e 
il bambino tedesco adottivo difficile da ottenere. In base alla mia esperienza, basata su 
centinaia di colloqui con questi genitori adottivi, mi sento di dire che la maggior parte 
di loro non sente sulla conscienza di aver commesso un atto sabagliato, anzi, al 
contrarío, crede di fare qualcosa di particolarmente meritevole poiché salva il bambino 
da una vita di "fame e miseria". (7)  
 
Dessa forma, além da idealização da adoção internacional como se fosse a solução 
para todos os problemas da infância que vive em condições de pobreza, cobrem-se 
com um manto de respeitoso silêncio a prática de muitos pais adotivos (e de seus 
intermediários), aparentemente tão generosos ou tão desejosos de ter um filho, que 
passam por cima de todos os trâmites legais, do respeito à criança, seu paés e sua 
cultura e a consideram como se fosse fruto de "geração espontânea", destituída de 
passado, raízes e identidade que passa a existir no momento em que é inserida na 
nova família. Como diz Massimo Camiolo, consultor do Centro Italiano pra Adoção 
Internacional de Milano, em seu artigo "Instanze predatorie e idoneitá all'adozione": 
 
"É un bambino senza storia e senza sentimenti che puó vivere solo della luce riflesa 
degli adulti, che mascherano, dietro alla roboanza delle affermazioni, il loro bisogno 
strumentale e manipolatorio." (8)  
 
Nesse sentido, a adoção pode ter essas características tanto na adoção nacional como 
na internacional. Trata-se sempre da inversão de direitos de que se falava acima. Não 
se pode negar, no entanto, que os resultados são agravados nos casos de adoções de 
crianças originárias dos países do terceiro mundo, como acrescenta Camiolo:  
 
"Non che non esista il bambino-oggeto anche in Italia, ma la scoperta di eventuali 
episodi di illegalitá o abuso produce immediatamente esecrazione e protesta, mentre 
per il bambino straniero l'indignazione é sicuramente inferiore, "tanto... forse moriva di 
fame... era destinato a diventare una prostituta o un delinquente", anzi, si puó 
addirittura costituire un Comitato di solidarietá a favore di chi ha moccesso l'illecito."  
 
Não se trata aqui de negar o valor da adoção , nem deixar de reconhecer que, em 
determinadas condições especialíssimas, é possível que a aspiração/desejo de 
determinadas famílias possa oportunizar adequadamente a satisfação das 
necessidades/direitos de determinadas crianças. Nem mesmo de afastar de modo 
definitivo ou xenófobo a possibilidade de que a adoção ocorra entre pessoas de 
nacionalidades diferentes. Creio até que é necessário perseguir uma utopia, em que 
não haja fronteiras nem diferenças entre países, raças e culturas. No entanto, sob 
pena de substituir a utopia desejada por mera fantasia, é preciso reconhecer que 
estaremos falando de crianças concretas num mundo real, em determinado momento 
histórico em que a dominação e o preconceito desempenham ainda papel importante. 
 



Além do mais, para que possamos salvar a adoção naquilo que esse instituto possui de 
genuinamente humano e generoso é necessário lutar vigorosamente contra todos os 
desvios e contaminações que, lamentavelmente, a vêm caracterizando. 
 
 
4. Algumas práticas vigentes na busca de crianças para adoção 
 
Existem diversos modos mediante os quais se dá a ruptura dos vínculos das crianças 
com suas famílias biológicas. 
 
É possível verificar que há casos em que há plena consciência e deliberação de 
determinados pais e mães que manifestam em juízo a autorização para que seu filho 
seja adotado. Há também situações em que ocorre o abandono, sem que seja possível 
localizar os genitores da criança ou, ainda aquelas em que a perda do pátrio poder é 
decretada por motivos graves, que colocariam em sérios riscos a vida e o 
desenvolvimento da criança, como o mau trato, o abuso e a negligência. Esses são os 
casos em que a adoção está plenamente justificada e é a maneira mais adequada de 
criar e proteger uma criança. 
 
Há, no entanto, outros tipos de prática muito freqüentes em diversos países, que 
poderiam ser assim identificadas:   
 
- atos ilegais destituídos de legitimidade;  
 
- atos ilegais considerados "humanitários";  
 
- atos abertamente criminosos.  
 
Examinemos brevemente cada uma dessas situações.  
 
4.1 Quando a lei acoberta práticas ilegítimas
 
No contexto legal, porém com legitimidade discutível, podem-se citar os casos em que 
agentes de organismos oficiais (juizados de menores ou serviços de proteção à 
infância) ou não governamentais reconhecidos exercem pressão sobre a família ou 
sobre a mãe solteira sozinha, no sentido de que desista da criança, para que ela venha 
a ter um futuro melhor, no seu próprio país ou no exterior. Isso pode ocorrer no 
período puerperal, ainda na maternidade. Uma enfermeira, um médico ou assistente 
social do hospital avisa o serviço de adoção oficial de que há uma criança cuja mãe 
"não tem condições de criar" e, já ao ter alta, ela assina os papéis autorizando a 
adoção .  
 
Há casos em que a mãe se dirige ao Juizado ou a algum serviço de assistência à 
infância, pedindo para colocar a criança em uma instituição, por não ter condições 
econômicas de sustentá-la. Em vez de estudar e viabilizar meios de apoio à mãe, o 
técnico responsável oferece, de imediato, a alternativa da adoção , pois assim a 
criança ficaria logo com o seu futuro garantido. A situação de crise, de vulnerabilidade 
e de dependência em que se encontra a mãe, leva-a, muitas vezes a concordar com a 
medida e a autorizar a adoção .  
 
Papel importante nesse tipo de mecanismo desempenha também a denominada " 
adoção independente", quando os prospectivos pais adotivos vão pessoalmente em 
busca de crianças para adotar, ou se fazem representar por advogados ou outros 



agentes. Convencida a família a autorizar a adoção , essa é levada ao órgão judiciário 
para manifestar sua concordância.  
 
Contribui para que ocorram tais práticas a convicção de que estão imbuídos os agentes 
de que os pobres são inaptos para gerir sua própria vida e criar seus filhos ("são 
pobres porque não souberam aproveitar a oportunidades..."). Pensando assim, pouco 
esforço é investido na criação de programas de apoio e assistência a essas famílias e 
elas passam a ver a si mesmas como pessoas desvalorizadas, incapazes de cuidar bem 
de suas crianças.  
 
Esse mecanismo é difícil de ser enfrentado, pois dificilmente o discurso que o 
acompanha é explícito e transparente. As pessoas que assim agem, sejam juízes, 
técnicos ou advogados, estão, em geral, convictas da adequação de sua prática, 
consideram os que as critica de "irrealistas" ou até politicamente "suspeitos".  
 
Se, passado algum tempo, a família ou a mãe se arrepende da decisão tomada ou 
ocorrem mudanças favoráveis em sua vida e tenta retomar a guarda do filho perdido, 
as autoridades judiciárias se defrontam com problemas dramáticos. Muitas vezes, a 
criança já está adotada por pessoas que realmente a amam e que não tinham 
conhecimento das circunstâncias que precederam a entrega. até porque tudo se deu 
dentro da lei, o que confere segurança aos atos praticados. Na verdade, nenhuma 
decisão tomada nesses casos deixará de violar os direitos humanos das partes 
envolvidas e de causar prejuízos ao desenvolvimento da criança.  
 
4.2 Quando a "bondade" está acima da lei
 
Saindo já do contexto legal, encontramos a prática, extremamente difundida, do que 
alguns chamam de "tráfico humanitário", ou, no plano interno, de " adoção à 
brasileira". 
 
Às vezes a criança é "dada" diretamente pelos pais ou pela mãe a família conhecida, 
com ou sem pressão prévia por parte dessa. Há, sobretudo nos casos de " adoção " 
nacional, situações em que existe boa fé de ambas as partes, havendo inclusive 
famílias que mantêm contato com a mãe biológica, permitindo-lhe visitas. Em outras 
ocasiões, aproveitando-se da ingenuidade dos pais biológicos, os novos "pais" após a 
entrega da criança mudam de residência para evitar o assédio (e possível retratação) 
dos primeiros. A "legalização" de tais adoções é o registro falso em cartório. Não é raro 
o arrependimento posterior da família de origem e sua procura de reaver o filho na 
justiça. Aqui, como na situação descrita no item anterior, criam-se situações 
extremamente delicadas e complexas para as partes envolvidas e para a criança. 
 
Outras vezes, existe a presença de intermediários, que não estão em busca de 
vantagens pecuniárias ou pessoais, e podem ser encontradas entre funcionários de 
hospitais, entidades assistenciais leigas ou religiosas, parteiras, padres e freiras. Sua 
justificativa para separar a criança da mãe é "humanitária", baseada no futuro melhor 
que estariam proporcionando para a criança. Agem fora dos mecanismos legais devido 
à "burocracia" dos órgãos da justiça e dos serviços oficiais. O que chamam de 
burocracia são os procedimentos legais que precedem a destituição do pátrio poder e 
os critérios de seleção dos futuros pais adotivos ("Porque entrar numa lista de espera, 
se é um casal tão bom, tão rico, tão católico, que deseja tanto adotar uma criança?"). 
Quem age dessa forma raramente é atingido por medidas legais, pois costuma contar 
com a cumplicidade e aprovação da maioria da sociedade e até mesmo com a 



tolerância de certos juízes e promotores, que cobrem tais práticas com o manto da 
bondade e da boa intenção que as moveriam. 
 
O fato de os pais adotivos (nacionais ou estrangeiros) procederem ao falso registro de 
nascimento é também tolerado e visto como prova de amor pela criança que é, em 
geral, criada na ignorância de seu passado e de sua identidade. 
 
Os problemas decorrentes desses mecanismos costumam aparecer quando a mãe 
entra na justiça para recuperar a guarda do filho ou, cada vez mais freqüentemente, 
nos consultórios de psiquiatras e psicólogos. Muitos estudos têm revelado que a 
presença do segredo, a negação da identidade e os sentimentos de culpa dos pais 
adotivos podem gerar graves problemas nos novos vínculos que se formam e, 
conseqüentemente, importantes conflitos emocionais para as crianças assim 
"adotadas".  
 
Pelas suas características, é extremamente difícil estimar quantitativamente esse 
fenômeno. Há quem diga que as adoções assim procedidas excedem em número as 
legais, tanto no plano interno quanto no internacional. 
 
4.3 Quando o crime se mistura com a adoçã
 
Sabe-se que o tráfico de crianças e adolescentes não é um fenômeno novo no mundo. 
A destinação de crianças a redes de prostituição, atividades pornográficas e trabalho 
escravo é registrada desde a antigüidade, em diversas regiões do planeta. O que é 
novo, assustador e perverso é a vinculação do tráfico com uma prática cercada dos 
conceitos mais favoráveis e humanitários, que é a adoção .  
 
O modo como operam os criminosos nessa área é extremamente diversificado, 
envolvendo diversas pessoas e organizações.  
 
A criança pode ser literalmente comprada de seus pais mediante pagamento de 
quantias ínfimas que são, às vezes, entregues a pretexto de assistir os outros irmãos. 
Há crianças que são raptadas de dentro de suas casas, na rua, em hospitais ou em 
creches onde passam o dia. Há mulheres que são contratadas para produzirem bebês 
mediante pagamento. Algumas dessas viajam para o exterior, onde a criança é 
entregue aos "pais adotivos". Muitas mulheres viajam a países do terceiro mundo sem 
estarem grávidas e poucos dias depois regressam com um filho nos braços, 
devidamente "registrado". Algumas vezes, a parturiente, ao internar-se na 
maternidade, utiliza-se da documentação de identidade da futura "mãe adotiva", 
nacional ou estrangeira, em cujo nome o bebê é registrado. Há casos em que são 
comunicados aos pais "óbitos" de recém-nascidos, em certas clínicas que operam com 
venda de crianças. A Polícia Federal do Brasil possui um levantamento descritivo em 
que diversas das práticas enumeradas são identificadas. 
 
Diversas irregularidades foram apuradas recentemente no Brasil, através da realização 
de duas Comissões Parlamentares de Inquérito, uma em nível nacional, da Câmara dos 
Deputados e outra estadual, da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará. Nesse 
último caso, as investigações resultaram na identificação de diversos advogados e de 
servidores do juizado de menores, envolvidos com ilegalidades em adoções, 
principalmente para o exterior, e provocaram o afastamento, por parte do Tribunal de 
Justiça, do Juiz de menores. A quadrilha, que possuía inclusive uma creche (ou "casa 
de engorda"), onde os bebês aguardavam seus compradores, como represália, 



abandonou seis crianças na porta da casa de um desembargador do Tribunal de justiça 
do Estado, conforme foi amplamente noticiado pela imprensa, em 1989. (9) 
 
A comissão da Câmara Federal constatou que "é marcante o envolvimento de juízes, 
advogados e funcionários públicos nessas práticas..." e também que "muito embora 
alguns processos de adoção estejam revestidos de procedimentos legais, são na 
verdade ilegítimos, pois são estruturados e organizados desobedecendo princípios 
éticos e baseados em atos ilícitos..." (12) 
 
No plano internacional, métodos ilícitos para obtenção de crianças vem sendo 
detectados e envolvem verdadeiras e poderosas quadrilhas, em geral operando em 
conexões que colocam em contacto os "produtores-vendedores" com os "compradores" 
de crianças. Os agentes se organizam, muitas vezes, em "escritórios de advocacia" que 
intermedeiam as adoções, cobrando honorários que oscilam, em geral, entre 10.000 e 
20.000 dólares norte-americanos. Podem operar diretamente com casais adotantes 
(que optam pela chamada adoção independente), ou enviando para agências de outros 
países. A Organização Defesa das Crianças - Internacional DCI - publicou, em 1989, 
um documento ("Protección de los Derechos de los Niños en las Adopciones 
Internacionales"), onde está documentada a ligação existente entre o escritório de 
advocacia Cook & Linden, Professional Corporation, de Los Angeles, com Arlete Hilu, 
traficante de bebês atualmente cumprindo pena no Brasil.(10) O mencionado 
escritório, sob o manto de atividade humanitária de proteção a crianças abandonadas 
da América Latina, oferece seus serviços não apenas nos Estados Unidos, mas em 
países da Europa e em Israel. 
 
Em setembro de 1990, foi descoberto que em Serrinha, Bahia, o ex-padre e advogado 
italiano Luca di Nuzzo aliciava mulheres grávidas para entregar seus bebês. Consta 
que ele já havia enviado 300 crianças brasileiras para a Itália. Dois juízes italianos - 
Angelo Garnari e Cesare Martellino - estiveram no Brasil, com a finalidade de apurar o 
tráfico de crianças entre os dois países. Posteriormente a Polícia Federal Brasileira 
enviou um agente à Europa para prosseguir as investigações.(11) 
 
Fatos semelhantes têm sido documentados pela DCI, envolvendo crianças da Bolívia, 
Chile, México, Guatemala e outros. Na Argentina, em 1988/1989, foi realizada uma 
investigação sobre tráfico e venda de crianças, que identificou também diversos desses 
mecanismos naquele país.(13) 
 
Na América do Sul, as fronteiras são imensas, o que dificulta o controle das 
autoridades policiais e permite conexões "triangulares", em que, por exemplo, crianças 
paraguaias são traficadas através da Argentina e crianças brasileiras através do 
Paraguai, por exemplo. 
 
Não se tem uma idéia precisa do volume do tráfico e venda de crianças nessas 
modalidades. As dimensões dos países em que o fenômeno ocorre, a pressão exercida 
sobre os pais que vendem seus filhos e a conivência de parte da sociedade e de 
algumas instituições oficiais tornam as investigações e a prevenção extremamente 
difícil. Os fatos vêm à luz quando alguém denuncia, a imprensa descobre, uma mãe se 
arrepende ou algo "dá errado". 
 
Certamente esse é um desafio para a legislação nacional e internacional, para a 
organização policial e judiciária. Mas é também um desafio para o próprio modelo de 
sociedade, para a cultura que caracteriza as relações norte-sul, ainda marcadas pela 
idéia de "colonizador-colonizado". 



 
Enquanto se considerar que toda a criança pobre é um ser abandonado, desvalorizado, 
comparável a um objeto e enquanto se considerar o desejo de ter um filho como um 
direito a ser exercido a qualquer preço, será muito difícil abolir essas práticas que 
maculam as relações entre os países, povos e culturas. 
 
 
5. Considerações finais 
 
Os abusos que vêm sendo praticados no campo da adoção em geral e da adoção 
internacional em particular parecem estar claramente relacionados aos dois mitos aqui 
descritos acerca da situação de abandono em que estaria a maioria das crianças do 
terceiro mundo e acerca da necessidade/direito que assistiria aos casais que desejam 
adotar.  
 
Por essa razão, as medidas necessárias a serem tomadas com vistas a recolocar o 
instituto da adoção em seu lugar de recurso adequado à proteção de determinadas 
crianças e adolescentes são, preliminarmente, vinculadas a procedimentos que 
necessariamente a devem preceder. Por um lado, todos os passos que devem ser 
dados em relação às crianças e à preservação de seus vínculos com sua família 
natural. Por outro lado, os critérios e modos de selecionar futuros pais adotivos.  
 
Além disso, medidas devem ser tomadas diretamente destinadas a coibir e punir todas 
as práticas aqui identificadas como ilegais ou criminosas. Para isso são necessários 
esforços internos em cada país, e também no plano da cooperação internacional, 
através de acordos, tratados, convenções e outras formas de ajustes.  
 
5.1 Apoio aos vínculos familiares
 
- promover programas de desenvolvimento social que privilegiem os segmentos 
empobrecidos da população, permitindo Às famílias de baixa renda que criem e 
eduquem seus filhos; 
 
- disseminar a criação de equipamentos sociais que cuidem das crianças durante o 
período de trabalho dos pais;  
 
- organizar programas de assistência e orientação à família, mães solteiras ou 
abandonadas, oferecendo apoio e ajuda em situações de crise; 
 
- estabelecer critérios para a declaração do estado de abandono ou a destituição do 
pátrio poder que não incluam a pobreza como condição suficiente para a medida;  
 
- estimular as entidades e agências de cooperação internacional no campo da proteção 
aos direitos das crianças a operar preferencialmente programas que preservem os 
vínculos familiares e culturais da população atingida.  
 
5.2 Critérios para a colocação em família substituta
 
 dar preferência, nos casos de crianças necessariamente afastadas de seus pais 
biológicos, a soluções dentro da família extensa (avós, tios etc.) ou da comunidade 
onde vive as crianças; 
 



- nos casos em que a adoção surge como a medida mais adequada, privilegiar os 
candidatos nacionais;  
 
- criar, preferencialmente junto aos juizados de menores ou a órgãos oficiais de 
proteção à infância, serviços que procedam a seleção de famílias adotivas, com 
critérios que contemplem as condições afetiva e a motivação adequada para o 
exercício da maternidade e paternidade, e que também possam orientar e acompanhar 
o processo de integração da criança na nova família; 
 
- evitar de todas as formas as "adoções independentes", em que os futuros pais 
adotivos tomam a si o encargo de "selecionar" uma criança a ser adotada; 
 
- respeitar o direito da criança ou adolescente de manifestar sua opinião a respeito da 
medida e mantê-lo informado a respeito de sua origem, identidade e história;  
 
- nos casos, excepcionalíssimos, em que uma adoção internacional for considerada a 
única medida de proteger os direitos de uma criança:  
 
• vetar, de todos os modos, a adoção independente; 
 
• considerar que a iniciativa de colocar a criança deve ser da alçada da autoridade do 
país de origem, vedada a operação, nesse país, de agentes estrangeiros; 
 
• exigir que a habilitação para a adoção seja da responsabilidade das autoridades 
oficiais do país de residência dos candidatos.  
 
5.3 Prevenção dos abusos
 
- criminalizar de modo cabal qualquer prática de transação com crianças, punindo 
tanto intermediários como destinatários de crianças obtidas de forma irregular; 
 
- reforçar as atividades de fiscalização nas fronteiras e serviços de migração, 
fornecimento de passaportes e outros, tanto nos países de origem como nos de 
acolhida; 
 
- promover campanhas de esclarecimento e educação social, através dos meios de 
comunicação, a respeito dos valores éticos, dos direitos humanos e de cidadania que 
devem estar incluídos na prática da adoção ; 
 
- realizar seminários, encontros e outras atividades de natureza científica e cultural, 
envolvendo profissionais de todas as áreas que operam na assistência a crianças e 
adolescentes (professores, juristas, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, 
militantes da área dos direitos humanos) para discutir e propor alternativas de apoio 
às famílias em situação de risco; 
 
- incluir nos programas de formação profissional nas áreas das ciências humanas, 
médicas e sociais conteúdos referentes aos direitos da família, da criança e do 
adolescente;  
 
- promover e divulgar pesquisas a respeito dessa questão.  
 
5.4. Convenção de Haia sobre Adoção Internacional 
 



A respeito da Convenção que está sendo preparada pela Conferência de Haia sobre 
Direito Internacional Privado, parece importante promover, em todos os países, uma 
ampla divulgação e discussão do projeto que será submetido à conferência 
diplomática, em maio de 1993. Estão em discussão tópicos importantíssimos, como a 
permissão ou não de adoções independentes e o âmbito de atuação de agências 
privadas de adoção internacional. Uma tal convenção poderá vir a ser um instrumento 
de proteção aos direitos da criança, mas, se não houver empenho a atenção de todos 
aqueles que estão comprometidos com tais direitos, poderão permanecer lacunas que 
venham a, indiretamente, legitimar algumas das práticas que aqui se denunciam. 
 
Finalmente, gostaria de manifestar minha satisfação pela oportunidade de estar aqui, 
na Itália, discutindo essas questões. Se é verdade que neste país existe um número 
muito grande de crianças adotadas provenientes do Terceiro Mundo, é também certo 
que aqui a questão vem sendo corajosamente discutida, representando uma valiosa 
colaboração para que se desvendem os mitos e se abandone uma perspectiva 
idealizada da adoção .  
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