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RESUMO
Este trabalho dedica-se a abordar a questão da dificuldade e morosidade do processo de adoção no Brasil, enfatizando
os  avanços e  as  dificuldades encontradas  neste  processo.  A  fim  de  viabilizar  a  discussão,  utilizou-se  a  pesquisa
bibliográfica.  Para tanto,  foi  realizada uma análise histórica de como as crianças abandonadas eram acolhidas nas
instituições  existentes,  desde  as  primeiras  instituições  implantadas  no  Brasil  para  atender  esta  realidade,  até  as
legislações  de  amparo  social,  elaboradas  como  primeiras  formas  de  responsabilização  dos  atos  de  abandono  e
violências cometidas contra este segmento da população, até a aprovação da Lei nº 8069/1990- Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) e posteriormente, da Lei nº 12.010/2009, também conhecida como a Lei da Adoção, que, hoje,
norteiam todo o processo de adoção no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Adoção. Adotados. Adotantes. Nova Lei da Adoção. Garantia de Direitos.

1 INTRODUÇÃO

No decorrer  da  trajetória  histórica  da  infância  no  Brasil,  inúmeras  crianças  tiveram seus
direitos violados, entre os quais em relação ao direito a convivência familiar. Por outro lado, o ato de
cuidar de uma criança que não foi gerada por si, não é algo novo ou recente na sociedade brasileira.
A adoção, como se configura atualmente, é fruto de momentos históricos que foram evoluindo e se
transformando.

Diante desta realidade, torna-se de imprescindível abordar a temática da adoção no Brasil,
enfatizando  os  avanços  e  as  dificuldades  encontradas  neste  processo  que  culminaram  com  a
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990) e da Lei nº 12.010/2009 (conhecida
como Nova Lei da Adoção), resultado de um longo período de modificações legais instituídas, com o
fim de garantir que crianças e adolescentes tivessem proteção e afeto no seio de uma nova família. 

Perante a problematização em relação ao tema abordado, este artigo científico tem como
objetivo realizar  uma análise de natureza qualitativa,  por  meio de pesquisa bibliográfica,  com o
intuito de reunir informações já existentes sobre a adoção. 

Para tanto, será realizado o resgate histórico sobre como as crianças abandonadas eram
atendidas e acolhidas nas instituições existentes no Brasil, antes da aprovação do ECA(1990) e da
Lei nº 12.010/2009. Posteriormente, abordar as mudanças e as transformações ocorridas a partir
das  legislações  citadas.  Por  fim,  apresentar  as  enunciações  sobre  o  processo  de  adoção  na
contemporaneidade.  E,  para  concluir,  apresentar  algumas considerações em relação à temática
discutida. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  presente  artigo  irá  abordar  a  questão  da  adoção  no  Brasil,  ao  que  se  refere  às
possibilidades e os entraves desse processo, sendo fundamental destacar a abordagem qualitativa,
por meio da pesquisa bibliográfica. Nesse sentido, salienta-se que:
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[…] como o próprio nome aponta, a pesquisa bibliográfica é aquela feita a partir de bibliografia
variada, ou seja, engloba livros, revistas, jornais, publicações técnicas, dentre outras fontes
escritas (ROCHA; BERNARDO, 2011, p. 88). 

Entre as abordagens qualitativas, será utilizado o método de revisão narrativa da literatura
para  a  coleta  de  dados  por  meio  da  fundamentação  teórica,  como  também,  desenvolver  uma
discussão e análise para alcançar o objetivo proposto.

Consistem no levantamento da literatura, seleção, fichamento e arquivamento de informações
relacionadas à pesquisa. Revisão da literatura é o processo de busca, análise e descrição de um
corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica. A literatura cobre todo o
material  relevante que é escrito sobre um tema: livros, artigos de periódicos, artigos de jornais,
registros  históricos,  relatórios  governamentais,  teses  e  dissertações  e  outros  tipos.  A  revisão
narrativa não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura. A
busca pelos estudos não precisa esgotar as fontes de informações. Não aplica estratégias de busca
sofisticadas e exaustivas,  sendo que a seleção dos estudos e  a  interpretação das informações
podem estar sujeitas à subjetividade dos autores (MATTOS, 2015).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 AS CRIANÇAS E OSADOLESCENTES ABANDONADOS NO BRASIL 

A partir do século XVIII, conforme afirma Valdez (2004) aparecem os primeiros relatos sobre
as instituições de acolhimento às crianças abandonadas no Brasil,  isto porque, e neste período
muitas famílias viviam na miséria, não tinham condições de criar e educar seus filhos, acabavam
abandonando-os nas ruas. Outro fato que ocorria era o da mulher engravidar estando solteira, pois
eram condenadas pela sociedade daquela época, em que os valores morais e éticos prevaleciam,
sofrendo  discriminação,  preconceito  e,  consequentemente,  não  conseguiam  criar  seus
filhos. Também havia as causas de doenças na família,  nascimentos de gêmeos ou até mesmo
doença da criança. 

Segundo Valdez  (2004), foi em 1726, em Salvador-Bahia, que surgiu a primeira “Roda dos
Expostos1” no Brasil, passando a existir em 1738 no Rio de Janeiro, sendo que a última durante o
período  colonial  situava-se  na  cidade  de  Recife-PE.  Porém,  antes  mesmo  da  instalação  das
respectivas rodas, as Santas Casas já recolhiam os expostos. 

De acordo com informações da Santa Casa de São Paulo, as organizações de Assistência
Social  modificaram-se e a Roda tornou-se arcaica. Iniciou-se um debate sobre sua extinção em
1944, na Santa Casa de São Paulo, sugerido pelo então Provedor, Dr. José Cássio de Macedo
Soares. Foi criada uma comissão para estudar o caso que após mais de cinco anos de debates, foi
apresentado um extenso relatório, no qual, entre outros fatos, informava que a Santa Casa de São
Paulo era a única instituição, no Brasil, que mantinha a Roda, taxando-a como antiquada, com um
regime incompatível com o regime social de uma nova era de legislações que viriam garantir direitos.
Assim, ela deixou de existir em 05 de Junho de 1949.

De acordo com Carvalho (2015), na década de 1920,

[...] com o crescimento acentuado do número de crianças abandonadas, o governo brasileiro
começou a implantar ações para tentar resolver a questão do abandono de crianças, criando

1 Termo que denomina o local  onde as crianças (bebês)  eram abandonadas,  em que se formava um círculo  para
apresentação das mesmas, a pessoa tocava um sino para avisar que tinha um bebê naquele local. 
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orfanatos,  escolas  profissionalizantes  e  escolas  correcionais  (para  menores  infratores)
(CARVALHO,2015, p.01).

Deste modo, Mergár (2010) afirma que foi sancionado um conjunto de leis no ano de 1927,
que  regulamentavam  políticas  governamentais  a  favor  das  crianças  –  o  chamado  Código  de
Menores,  também conhecido  como Código  "Mello  Mattos",  nome  este  em homenagem ao  seu
idealizador.  Em tal  legislação  não  estava  prevista  a  adoção,  estando  este  instituto,  ainda,  aos
cuidados do Código Civil de 1916.

Já as décadas de 1930 e 1940 foram marcadas pela ênfase na assistência, que se realizava
prioritariamente  em  instituições  fechadas.  As  críticas  a  este  modelo  seguiram  toda  sua
trajetória  e  propuseram várias  mudanças  até  a  década  de  50,  quando  as  denúncias  de
superlotação,  maus tratos,  corrupção,  se fizeram mais  fortes.  (RIZZINI,  1997 apud PAES,
2013, p.01).

Depreende-se que, na década de 1950 se acirra o processo de denúncias em torno das
condições  que  as  crianças  eram submetidas  nas  instituições  fechadas.  Não  havia  um trabalho
pedagógico e um direcionamento voltado a proteção integral deste público. Paes (2010) afirma que
até 1935 os menores abandonados e infratores apreendidos nas ruas eram levados a abrigos de
triagem. Em 1940, se define a idade para a imputabilidade penal aos 18 anos com o novo Código
Penal. 

Em 1942, conforme Mergán (2010) foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), órgão
do Ministério da Justiça, que foi reconhecido por  muitos autores como a primeira política pública
estruturada para a infância e adolescência no Brasil. Ainda neste período, surgiram diversas casas
de atendimento,  as quais ficavam sob o comando principalmente de primeiras  damas,  ou  seja,
diretamente ligadas ao poder central. 

De acordo com Mergár (2010), em 1979 em virtude de inovações no seio da sociedade, o
legislador entendeu por bem substituir o Código "Mello Mattos" por outra legislação mais atualizada.
Desse modo, o conhecido Código de Menores de 1979 (Lei nº 6.697/1979), previa nos artigos 27 a
37 duas novas modalidades de adoção: a simples e a plena. 

O artigo 28 do Código de Menores de 1979 identifica o entendimento sobre a adoção simples:

A  adoção  simples  dependerá  de  autorização  judicial,  devendo  o  interessado  indicar,  no
requerimento, os apelidos de família que usará o adotado, os quais, se deferido o pedido,
constarão do alvará e da escritura, para averbação no registro de nascimento do menor. 

Em seu art. 29, o Código de Menores de 1979, apresentava a modalidade de adoção plena
como sendo “[...]  a  situação de filho  ao adotado,  desligando-o de qualquer  vínculo  com pais e
parentes,  salvo  os  impedimentos  matrimoniais.  [...]”  (BRASIL,  1979),  e  referenda,  ainda,  esta
modalidade de adoção em seu artigo 31 quando relata que:

Adoção plena será deferida após período mínimo de um ano de estágio de convivência do
menor  com os  requerentes,  computando-se,  para  esse efeito,  qualquer  período de  tempo,
desde que a guarda se tenha iniciado antes de o menor completar sete anos e comprovada a
conveniência da medida (BRASIL, 1979). 

Cabe destacar que mesmo com as instituições e as leis formuladas, até este período citado,
ainda eram precárias as condições de acolhimento, sendo que as leis não protegiam as crianças e
os adolescentes enquanto sujeitos em desenvolvimento, somente aumentavam o controle repressor
sobre elas. Assim, diante deste cenário, diversos movimentos se formaram em defesa do público
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infanto-juvenil, dando contornos na elaboração de políticas sociais e legislações que objetivassem a
defesa dos direitos desta população. 

Em 1988, foi promulgada a nova Constituição Federal, conhecida como constituição cidadã
por abranger diversos aspectos dos direitos humanos e que vêm assegurar, no artigo 227, o direito
fundamental da convivência familiar concedido especialmente as crianças e os adolescentes. E, em
1990, a criação pelo governo brasileiro do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), que
marca o início de uma nova fase, regulamenta políticas em favor da criança e do adolescente, institui
seus direitos e deveres, e  se baseia numa legislação que rompeu com paradigmas anteriores de
atenção à criança desamparada, como pode ser visto em um de seus primeiros artigos:

Art.  4º  -  É  dever  da  família,  da  comunidade,  da  sociedade  em geral  e  do  poder  público
assegurar,  com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 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 (BRASIL, 1990, p. 28).

Observa-se que a conquista dos direitos das crianças e dos adolescentes foi uma trajetória
árdua, que passou pelo descaso do Estado na garantia de direitos deste público, às transformações
legislativas – mas de maneira ainda repressora, até a promulgação da Constituição Federal de 1988
e do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, reconhecendo-os, então, como sujeitos de
direitos e deveres, que devem ser protegidos pelo Estado, pela família e pela sociedade. 

3.2 O ESTATUTO  DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:  UM NOVO PARADIGMA EM RELAÇÃO  À
ADOÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Como já  mencionado,  com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente,  em
1990, crianças e adolescentes passam a ser concebidos como sujeitos de direitos, em peculiares
condições de desenvolvimento, focos de atenção por parte do Estado, da família e da sociedade
como um todo. Esta lei coloca, ainda, a família como o primeiro e o principal provedor de condições
para o desenvolvimento biológico, cognitivo e afetivo do público infanto-juvenil (BRASIL, 1990).

Vale ressaltar que todos os problemas que existiam anteriormente referentes às crianças e
aos adolescentes desapareceram, mas a partir de então, pelo menos perante a lei, elas são vistas
como sujeitos de direitos que necessitam da proteção integral.

O ECA extinguiu  o Código de Menores de 1979,  transformando o  instituto  da adoção,  e
propiciando um estado de proteção em prol daquilo que se considere o melhor interesse da criança
e do adolescente, fundamentado na  Constituição da República Federativa  do Brasil de 1988, que
preceitua em seu Art. 227, § 6º: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
terão os mesmos direitos, qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas a
filiação” (BRASIL, 1988, p.88). Segundo Tassi (2014) “[...] O interesse maior deve ser sempre o da
criança e, neste sentido, procura-se dar um tom moderno à adoção; não apenas encontrar bebês
para  casais  que não podem gerar  filhos  biológicos,  mas também encontrar  pais  para  crianças”
(TASSI, 2014, p.1).

Neste  sentido,  analisa-se  que  foram  diversas  as  conquistas,  referentes  ao  processo  de
adoção, trazidas pelo ECA. Porém, verifica-se que há uma luta diária, para que a referida norma
legal se faça cumprir em sua integralidade, se adequando às mudanças sociais impostas. Exemplo
disso, é a Lei nº 12.010/2009, que modifica o ECA em suas questões sobre a adoção.

De acordo com Alves (2010),  a  Lei  nº.  12.010,  sancionada em 03 de agosto de 2009 e
publicada no Diário Oficial da União em 04 de agosto de 2009, denominada Nova Lei da Adoção
criou novas regras para a adoção no Brasil, tendo como finalidade aprimorar este instituto. A nova
legislação  reforça  a  priorização  da  família  biológica  em  caso  de  adoção,  além  de  reafirmar  a
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necessidade de afinidade e afetividade da criança com os parentes, elementos fundamentais para
garantir, de modo pleno, o direito à convivência familiar. 

A  adoção  é  medida  excepcional,  irrevogável,  à  qual  se  deve  recorrer  apenas  quando
esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa.
(BRASIL, 1990).

O ECA em seu artigo 41 enfatiza que:

A adoção atribui a 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.§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os
vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos
parentes. § 2º É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante,
seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação
hereditária.

Conforme apresentado no artigo 49 do ECA (1990),  o vínculo jurídico gerado pela família
biológica  jamais  volta  a  se  estabelecer,  mesmo que  os  adotantes  falecessem.  De  acordo  com
Brandão (2001),  com o ECA, a adoção simples deixa de existir,  pois,  neste tipo de adoção era
possível resgatar os vínculos jurídicos com a família natural, é possível observar na citação abaixo:

[...] a adoção prevista pelo Código Civil e pela Lei n.º 3.133, de 08 de maio de 1957, chamada
de  adoção  simples,  civil,  restrita  ou  comum,  onde  o  vínculo  de  filiação  nasce  de  uma
declaração de vontade de adotante e adotado, e não é definitivo, podendo ser revogado, pois
em verdade é um negócio jurídico, não imitando assim a filiação natural, que é irrevogável. […]

Desta forma, a adoção simples gerava um vínculo de filiação e paternidade entre o adotado e
o adotante, constituindo parentesco entre ambos. Vale ressaltar que a adoção simples não extinguia
o vínculo entre o adotado e sua família natural, apenas transferia o chamado pátrio poder para o
adotante. Conforme o artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

[…] Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.§ 1º

Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. § 2o Para adoção conjunta, é
indispensável  que  os  adotantes  sejam  casados  civilmente  ou  mantenham  união  estável,
comprovada a estabilidade da família. § 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos
mais velho do que o adotando.

Para  adoção  conjunta,  é  indispensável  que  os  mesmos  sejam  casados  civilmente  ou
mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. A lei não menciona o sexo nem a
orientação sexual  do adotante,  sendo possível  assim que casais homoafetivos também adotem,
outra exigência é que o adotante deve ter uma diferença de dezesseis anos mais velhos em relação
ao adotando. Vale, ainda, ressaltar que, o ECA prevê a garantia de que a adoção só será deferida
quando  apresentar  reais  vantagens  para  o  adotando  com  fundamentos  em  motivos
legítimos.Segundo Tassi (2014, p.01), ”[...]  a adoção, na modernidade preenche duas finalidades
fundamentais:  dar  filhos  aqueles que não os  podem ter  biologicamente;  e  dar  pais  as  pessoas
desamparadas.” Embora a lei não traga nenhum limite quanto à idade máxima do adotante, no artigo
40 do ECA, o limite se dá apenas com relação ao adotando, que deve ter no máximo dezoito anos à
data do pedido de adoção, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
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O estágio de convivência é referido no artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente que
tem por finalidade a adaptação familiar e convivência do adotando à nova família. A Lei 12.010/09
estabeleceu critérios importantes para a sua realização:

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo

prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.§ 1o O estágio de
convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do
adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição

do vínculo.§ 2o A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do

estágio de convivência. § 3o Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado
fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 30

(trinta) dias.§ 4o O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a
serviço  da  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude,  preferencialmente  com apoio  dos  técnicos
responsáveis  pela  execução  da  política  de  garantia  do  direito  à  convivência  familiar,  que
apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida (BRASIL,
2009).

Conforme citado acima, o estágio de convivência com a criança e o adolescente, não possui
um prazo  único  estipulado,  sendo  necessário  avaliar  as  peculiaridades  do  caso.  Em relação  à
adoção internacional, é estipulado um prazo mínimo de 30 (trinta) dias no território brasileiro. 

Krauss (2013) enfatiza que “[...] o principal objetivo da adoção é a proteção e o resguardo da
criança e do adolescente, permitindo a convivência em um lar que possa lhe dar uma vida digna
[...]”.  Sabemos  que  por  diversos  motivos  pode  ocorrer  a  situação  de  não  acontecer  uma  boa
convivência entre o adotante e o adotado, o que fomenta a ocorrência de situações geradoras de
conflitos e, constantemente, crianças e adolescentes são “devolvidas”,  por isto a importância do
estágio de convivência antecedente à adoção.

Em relação ao estágio de convivência, Krauss (2013), descreve, ainda, que, “[...]  é nesse
momento que ocorre a construção de laços afetivos, as trocas de experiências sociais e culturais, no
qual  acontece  o  nascimento  de  um  novo  vínculo  familiar  entre  pais  e  filho”.  Então,  é  sempre
importante salientar a necessidade de uma melhor preparação dos postulantes ao cargo de pais,
para haver a certeza de que querem ter um filho e aquela criança é a certa, transmitindo amor,
aceitação e segurança ao adotado.

Conforme Cecatto (2010), “o reconhecimento do direito à identidade biológica/genética para o
ser  humano,  sujeito  de  direitos  e  deveres,  assume  relevância  na  atual  conjuntura  em  que  se
desenvolvem  os  valores  sociais[...]”.  À  luz  do  princípio  constitucional  da  dignidade  da  pessoa
humana e, considerando a compreensão legal observada no dispositivo 48 da Lei nº 12.010/09, o
direito do adotado à identidade genética é essencial para a garantia da sua historicidade pessoal,
bem como para o pleno desenvolvimento e proteção da sua integridade psíquica. 

De acordo com Lopes e Ferreira (2010, p.07):

esta medida da Lei 12.010/09, antes reconhecida apenas em caráter subjetivo na sociedade,
garante o pleno conhecimento pelo adotado sobre todo assunto que envolva seu processo de
adoção, mesmo que o adotado não tenha atingido a maioridade, ocasião em que deverá ter
orientação jurídica e psicológica. Neste sentido, a doutrina tem entendido que referida inovação
poderá desmotivar a adoção.
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De forma a diminuir as intercorrências no processo de adoção, é primordial  a preparação
psicossocial e jurídica que antecede a concretização da adoção. Essa necessidade de preparação é
um marco importante trazido pelo ECA, que preconiza que:

§ 3o  A  inscrição  de  postulantes  à  adoção  será  precedida  de  um período  de  preparação
psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude,
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de

garantia  do  direito  à  convivência  familiar.§  4o Sempre  que  possível  e  recomendável,  a
preparação referida no § 3odeste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em
acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a
orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude,
com apoio  dos  técnicos  responsáveis  pelo  programa  de  acolhimento  e  pela  execução  da
política municipal de garantia do direito à convivência familiar (BRASIL, 1990).

A constituição de uma equipe técnica do Tribunal de Justiça para atender a área da
infância e da juventude é fundamental, nos casos de preparação para a adoção. Esse preparo inicial
torna-se uma ferramenta indispensável para que o processo de adoção ocorra em consonância com
o ECA.

De acordo com Sousa (2010, p.25), tal artigo amplia consideravelmente a regulamentação da
habilitação  prévia  para  adotar,  que  se  transformou em processo  para  preparação  das  pessoas
interessadas. A equipe técnica das Varas da Infância e Juventude deverão orientar os pretendentes
sistematicamente  durante  todo  o  estágio,  em autos  próprios,  apresentando  relatório  minucioso.
Nesse sentido,  deve-se não só esclarecer,  informar,  instruir,  educar,  mas também, desmistificar
preconceitos,  estereótipos  e  as  reais  motivações  que  levam os  pretendentes  a  adotarem.  Tais
programas devem contribuir para redução de preconceitos e barreiras e ainda buscam formas de
sensibilizar os pretendentes para a chamada adoção universal de interesse exclusivo dos adotados.

Neste sentido, Lopes e Ferreira (2010, p.08) enfatizam que:

a Lei 12.010/09 tornou clara a preferência de adoção por nacionais,  exigindo-se,  inclusive,
prévia consulta de adotantes interessados com residência permanente no Brasil, quando da
hipótese  de  interesse  postulado  por  estrangeiro.  Devem  ainda  ser  esgotadas  todas  as
tentativas de colocação do menor em família substituta brasileira, consultando-se, para tanto,
os cadastros estaduais e nacional,  além de se exigir  a impreterível  elaboração de relatório
multidisciplinar acerca do processo da adoção internacional. Observe-se, também, que a Lei
12.010/09  determina,  ainda,  a  preferência  por  adotantes  brasileiros  residentes  no  exterior
quando em comparação a estrangeiros, além de estabelecer o minucioso procedimento para a
realização da adoção internacional. 

No entanto, independente das pretensões pessoais ou das formas e maneiras como a Lei
prevê  os  processos  de  adoção  no  Brasil,  percebe-se  que  a  Nova  Lei  da  Adoção  traz  novas
possibilidades de valorização de crianças e adolescentes em situação de adoção e o fortalecimento
dos novos vínculos familiares, contribuindo para a garantia da convivência familiar e comunitária.

4 CONCLUSÃO

O artigo teve como escopo discutir a adoção no Brasil, por meio da análise histórica, em que
verificou-se  que a  adoção não é uma prática  apenas contemporânea,  mas que no decorrer  do
contexto sócio-histórico instituiu-se vários significados. O ECA (1990) é uma Lei fundamental que
garante o direito à convivência familiar e comunitária do público infanto-juvenil, além de assegurar
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direitos e deveres deste segmento que esta em desenvolvimento e fazem parte do rol do futuro da
nação.

O surgimento da Lei 12.010/2009, denominada como Nova Lei da Adoção, além de trazer
alterações significativas no ECA, como a instituição do cadastro nacional de adoção, a preparação
dos adotantes, o trabalho interdisciplinar sobre a adoção tardia, entre outros, busca-se ter um olhar
diferenciado sobre o processo da adoção, em que se objetiva diminuir  o tempo do acolhimento
institucional, por meio do acolhimento da criança e do adolescente em uma família substituta. Por
outro lado, cabe destacar que a adoção será a última medida, tendo caráter excepcional, apenas
quando o trabalho com a família de origem não atingir os resultados esperados sobre a maternidade,
paternidade responsável pelo cuidado bio-psico-social da criança ou de outro membro familiar, por
meio da atuação articulada das diferentes políticas públicas. 

Por fim, fica evidente que o direito a convivência familiar e comunitária não pode ficar restrito
a norma legal, precisa ser colocado em prática, por isso, devemos ter um olhar atento em torno dos
casos  envolvendo  crianças  e  adolescentes  acolhidos  nas  diferentes  instituições,  principalmente
quando se tratar da necessidade de colocação em família substituta, através da adoção, assim,
apenas com o trabalho em rede, será possível mudar a realidade de crianças e adolescentes vítimas
dos mais diversos tipos de violência. 
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