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MACHADO, Ana Carolina Ramos. O perfil traçado pelos pretendentes à adoção 
associado ao tempo do processo pós habilitação no Município de Londrina. 
2022. 59 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – 
Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-
PR, 2022. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo identificar e compreender a relação do tempo dos 
processos de adoção com o perfil traçado pelos pretendentes habilitados à adoção, 
atendendo um recorte ao Município de Londrina nos últimos cinco anos. Tema 
recorrente da inquietação de compreender quanto a morosidade dos processos 
relacionando a falas e justificativas do senso comum, culpando o tempo a partir do 
processo justificado como “burocrático”. A relevância desta temática configura-se pela 
necessidade de viabilizar a realidade da adoção, vez que possui um número alto de 
pretendentes desejando exercer a maternidade e paternidade, escolhendo a via 
adotiva, e ao mesmo tempo crianças e adolescentes que permanecem a espera de 
pretendentes que os desejam adotar, e muitas das vezes esses mesmos indivíduos 
completam sua maioridade em acolhimentos institucionais, sem o exercício do direito 
fundamental da criança e do adolescente, o direito familiar e comunitário. Assim 
realizou-se pesquisa uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa e quantitativa, 
mediante ao procedimento a coleta de dados através da análise documental dos perfis 
traçados pelos pretendentes habilitados no município, das adoções concretizadas nos 
últimos cinco anos e do perfil de crianças e adolescentes em condições jurídicas de 
adoção, também, da revisão teórica a partir de leituras bibliográficas da temática. Após 
a realização da pesquisa foi possível verificar que há relação entre o perfil traçado 
pelos pretendentes com a morosidade para a efetivação do processo de adoção. 
Deste modo, os dados sugerem que pode haver racismo, capacitismo, xenofobia, 
entre outros tantos preconceitos que interferem no tempo prolongado para a 
efetivação da adoção.  
 
Palavras-chave: Adoção. Serviço Social. Perfil traçado pelos pretendentes. Criança 
e Adolescente.



 
 

 

MACHADO, Ana Carolina Ramos. The profile traced by the prospective adopters 
associated to the time of the post-enrollment process in the City of Londrina. 
2022. 59 sheets. Completion of course work (Graduation in Social Service) – State 
University of Londrina, Londrina, 2022. 

ABSTRACT 

This paper aims to identify and understand the relationship of the time of the adoption 
processes with the profile drawn by prospective adoptive parents , attending a cutout 
to the City of Londrina in the last five years. Recurrent theme of the concern to 
understand the slowness of the processes relating to statements and justifications of 
common sense, blaming the time from the process justified as "bureaucratic". The 
relevance of this theme is configured by the need to make feasible the reality of 
adoption, since it has a substantial number of applicants wishing to exercise 
motherhood and fatherhood, choosing the adoptive way, and at the same time children 
and adolescents who remain waiting for applicants who wish to adopt them, and often 
these same individuals reach their adulthood in institutional shelter, without the 
exercise of the fundamental right of children and adolescents, the right to family and 
community. Thus, an exploratory research of qualitative and quantitative nature was 
executed, by means of the procedure of data collection through documental analysis 
of the profiles traced by the qualified applicants in the city, of the adoptions carried out 
in the last five years and of the profile of children and adolescents in legal conditions 
for adoption, as well as, of the theoretical review from bibliographical readings of the 
theme. After the research it was possible to verify that there is a relation between the 
applicants' profiles and the delay in the adoption process accomplishment. In such 
manner, the data suggests that there may be racism, capacitism, xenophobia, among 
other prejudices that interfere in the prolonged time for the effectiveness of the 
adoption. 

 Key-words: Adoption. Social Work. Profile drawn by applicants. Child and 
Adolescent. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) em 1990, foi direcionado a estes indivíduos um olhar de proteção e 

reconhecimento como sujeitos de direitos e deveres, com a perspectiva real de sua 

condição de desenvolvimento pessoal. Dentre os direitos infantojuvenis fundamentais, 

de acordo com a legislação, destaca-se com primordial importância “o direito à 

convivência familiar e comunitária”, previsto na Constituição Federal (artigo 227) e 

disposto a partir do artigo 19 do ECA. 

Assim, reconhecendo a família como um direito de extrema 

importância, o Estado, como sistema institucional, deve preservá-la e fortalecê-la, 

objetivando a permanência da criança e adolescente junto à família natural. 

Entretanto, isso nem sempre acontece, e algumas crianças e adolescentes são 

destituídos desse núcleo familiar. Somente quando, todas as tentativas de reinserção 

na família de origem ou extensa1 forem esgotadas, permanece a adoção como última 

e única medida de proteção.  

 A escolha do tema de pesquisa ocorreu pela experiência de estágio 

no Núcleo de Apoio Especializado (NAE) da Vara da Infância e Juventude do Tribunal 

de Justiça do Paraná (TJPR) – Comarca de Londrina, do início do ano de 2020 ao 

início de 2022.  

 A inserção no campo instigou questionamentos e a busca por 

conhecimentos acerca da questão social presente nos processos vinculados à Vara 

da Infância e Juventude, a partir da transparência de demonstrativos da conjuntura 

cotidiana dos usuários. Estes são afetados pela expressão das relações de forças 

sociais, traduzindo a desigualdade em seus diferentes âmbitos, motivada por um 

Estado burguês e patriarcal, advindo do modo de produção capitalista, e reprodutor 

do racismo estrutural, desigualdade de gênero e sexualidade. 

Reconhecendo que a atuação do Assistente Social é respaldada no 

Código de Ética da profissão (resolução 273/1993), este possui entre seus onze 

princípios - o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito; exercício do 

Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar; e defesa intransigente dos 

 
1 Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos 
ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive 
e mantém vínculos de afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). 
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direitos humanos com recusa do autoritarismo. Isto posto, sua inserção no Tribunal 

de Justiça, órgão colegiado constituído de primeira e segunda instâncias referente à 

Justiça Estadual, foi uma conquista, tendo em vista a possibilidade de levar à esfera 

da Justiça Brasileira a criticidade presente no âmbito do Serviço Social. 

 No TJPR da Comarca de Londrina, o Núcleo de Apoio Especializado 

conta com uma equipe técnica multiprofissional, composta de Assistentes Sociais, 

Psicólogos e Estagiários do curso de Psicologia e Serviço Social. Sua finalidade é 

trazer para o campo jurídico a perspectiva psicológica e social, de suas respectivas 

áreas de conhecimento. Intrínseco à Vara da Infância e Juventude a atuação do 

Assistente Social é habitual e está relacionada a naturezas processuais como: medida 

de proteção, processo de apuração de ato infracional, adoção, entre outras. Em 

síntese, a atuação dos profissionais desta Vara objetiva a proteção e garantia dos 

direitos da criança e do adolescente.   

Dentre as diversas ações e execuções naturezas processuais, um dos 

temas que estimulou interesse foi a adoção. Como previsto no ECA, a adoção é uma 

medida excepcional e irrevogável, e tem como finalidade viabilizar a integração da 

criança e do adolescente em uma família substituta.  

Visto que este é um tema amplo que faz parte da história desde a 

Idade Antiga, a pesquisa acerca deste assunto possibilita a investigação de diferentes 

conteúdos, junto a observações de diversas áreas de conhecimento. Dessa forma, o 

objeto de pesquisa será analisado a partir do domínio teórico metodológico do Serviço 

Social.  

Relativamente À temática da adoção, surgiram algumas inquietações, 

de modo especial aquela referente às críticas quanto à morosidade para efetivação 

da adoção que traz como justificativas os procedimentos judiciais. 

Fundamentado na análise do Cadastro Nacional de Justiça (CNJ), 

verificou-se que há mais pretendentes à adoção do que crianças e adolescentes aptos 

a serem adotados. Sendo assim, qual o motivo da espera dos habilitados na fila do 

Sistema Nacional de Adoção e por outro lado, crianças e adolescentes que completam 

sua maior idade nos abrigos, e ainda aptas, não são adotadas?  

O senso comum acredita que o processo de adoção no Brasil é 

burocrático e demorado. Em contrapartida, as categorias profissionais que 

acompanham o tema vislumbram algumas questões que interferem neste tempo de 

espera, reconhecendo que há uma responsabilidade do Sistema de Justiça no 
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encontro de pais com condições de cuidado e proteção às crianças e adolescentes 

que vivenciaram a violação de seus direitos. Uma delas, o debate referente ao perfil 

traçado pelos adotantes. 

Dessa maneira a pesquisa visa investigar a relevância dos perfis 

referente ao tempo de espera dos pretendentes e o debate acerca das características 

desejadas pelos adotantes, complementada pela argumentação de assuntos como 

adoção tardia2, adoção de criança com deficiência e adoção de grupo de irmãos.  

Com a finalidade de compreender e realizar uma análise aprofundada 

e precisa, delimitou-se o Munícipio de Londrina para a investigação do objeto de 

pesquisa.  Devendo ao final do trabalho ser respondida a questão: “O tempo 

decorrente para a efetivação do processo de adoção no Município de Londrina está 

relacionado ao perfil traçado pelos adotantes?”. 

Neste sentido, estabelecemos como objetivo geral: 

- Compreender a relação do tempo dos processos de adoção com o 

perfil traçado pelos pretendentes habilitados à adoção, atendendo um recorte ao 

Município de Londrina nos últimos cinco anos (2017-2021). 

Para isso, elencamos como objetivos específicos:  

1) Pesquisar o histórico da adoção no Brasil; 

2) Descrever as etapas do processo de adoção e sua efetivação 

no município de Londrina; 

3) Analisar, a partir dos dados obtidos, o tempo médio para a 

efetivação da adoção após habilitação no município de 

Londrina. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa 

exploratória de natureza qualitativa e quantitativa, mediante o procedimento da coleta 

de dados através da análise documental, e revisão teórica a partir de leituras 

bibliográficas.  

Uma revisão teórica, em geral, tem o objetivo de circunscrever um dado 
problema de pesquisa dentro de um quadro de referência teórico que 
pretende explicá-lo. A importância dessa circunscrição assume diferentes 
contornos dependendo do tipo de problema em estudo, da teoria em questão 
e, muito frequentemente, do compromisso com a teoria daquele que julga o 

 
2 Para alguns autores, como Vargas (1998) a adoção tardia pode ser retratada como aquela em que 
a criança a ser adotada possui mais de dois anos de idade. No entanto, não há formalmente uma idade 
certa para se considerar a adoção tardia. Por esse motivo, os autores utilizam o termo para instituir a 
adoção de crianças maiores, ou seja, que já apresentam um desenvolvimento parcial relacionado a sua 
autonomia. 
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trabalho ou mesmo da sua concepção de teoria (LUNA, 1997, p.20). 

 

Os procedimentos para a coleta de dados serão efetuados por meio 

das fichas dos perfis preenchidas pelos habilitados à adoção; fichas referentes às 

características das crianças e adolescentes aptos para adoção; e perfis dos adotados 

nos últimos cinco anos (2017 a 2021), simultaneamente com aqueles que mesmo 

aptos não foram adotados. Ressalta-se, que todas as fichas analisadas serão 

referentes ao Município de Londrina do Estado do Paraná (PR), a partir dos 

documentos presentes no Sistema Nacional de Adoção e fichas da Vara da Infância 

e Juventude do TJPR, comarca de Londrina.  

 

Pesquisa documental [...] é aquela realizada a partir de documentos, 
contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos 
(não-fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 
investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, 
estabelecendo suas características ou tendências (GERHARDT; SILVEIRA, 
2009, p.69).  

 

Desse modo, os indicadores definidos para a investigação do 

delineamento referente aos perfis das crianças e adolescentes à adoção, do ano de 

2017 a 2021, e as características determinadas pelos adotantes, serão categorias 

relacionadas à idade, sexo, etnia, pessoa com deficiência, grupo de irmãos e território 

de naturalidade.  

Já a parte bibliográfica da pesquisa será baseada em referenciais 

teóricos sobre adoção, através cartilhas, artigos publicados e livros, bem como, 

documentos respectivos ao tema, atendendo à Lei da Adoção n.12.010/09, que ficou 

conhecida como Nova Lei da Adoção e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Partindo do posicionamento da autora Minayo (2002) de que a 

análise, bem como a interpretação estão contidas no mesmo movimento, a fim de que 

haja uma pesquisa eficiente, as pré-conclusões ilusórias são desconsideradas. Assim, 

inicialmente a análise da pesquisa se pautará nos dados quantitativos através dos 

estudos de estatísticas que serão expostos em gráficos.  E, posteriormente, a partir 

dos dados compartilhados, será realizado um diálogo baseado nos conteúdos 

literários produzido por autores de referenciais teóricos do tema, possibilitando uma 

análise científica de conteúdo à pesquisa social. 

A temática pesquisada permanece atual, de modo que na seleção de 

material para revisão bibliográfica nota-se que ainda há pouco aporte literário do 
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Serviço Social em relação à temática. Por conseguinte, carece de subsídios teóricos 

que intervém de maneira crítica às expressões multifacetadas da questão social.   

Destarte, a pesquisa objetiva a contribuição teórica ao Assistente 

Social inserido na Vara da Infância e Juventude, Ministério Público ou em 

acolhimentos institucionais, além de outros campos inscritos na defesa da garantia 

dos direitos da criança e do adolescente; considerando que a atuação do Serviço 

Social na esfera do Poder Judiciário é evidenciada nos artigos 150 e 151 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, e realçado na implementação da Lei n. 12.010/2009 (Lei 

Nacional de Adoção). 

A priori, esta pesquisa apresenta-se dividida em três capítulos. O 

primeiro busca contextualizar historicamente a adoção no Brasil e apresenta a 

concepção do Serviço Social nesta temática.  

O segundo propõe-se adentrar no papel do Sistema Judiciário na 

adoção no Brasil, e apresentar as etapas do processo de habilitação de pretendentes 

à adoção no município de Londrina/PR, levando também em consideração as 

alterações constatadas à vista da a pandemia COVID 193. 

A pandemia do novo corona vírus é discorrida dado a repercussão 

mundial, em especial no Brasil, onde gerou grandes impactos em diversas áreas, bem 

como nas próprias relações sociais, ampliando a desigualdade social do país. Isso 

porque entende-se que não é possível discorrer um trabalho de conclusão de curso 

durante o tempo presente, sem citar a calamidade pública em função da pandemia. 

Já o terceiro capítulo se centraliza na análise da atual conjuntura da 

fila de espera à adoção, apresentando em dados quantitativos o perfil traçado pelos 

pretendentes habilitados para a adoção, comparando o perfil traçados por esses 

pretendentes e o perfil de crianças e adolescentes aptos para a adoção no município 

citado. Por fim, como forma de complemento, foi apresentado também em forma de 

dados quantitativos o tempo de espera dos habilitados no município de Londrina/PR 

que ainda não foram contemplados com a adoção. 

 
3 O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, identificado 
inicialmente na China em dezembro de 2019. A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto 
da doença como pandemia no início de 2020, visto que a epidemia da doença se espalhou entre os 
países, causando numerosas mortes.  
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2 ADOÇÃO NO BRASIL 

A prática da adoção, como citada anteriormente, ocorre desde a 

Antiguidade. Encontra-se em escritos bíblicos relatos de adoção, da época antes de 

Cristo (a.C), para os fiéis do cristianismo.  

A narrativa de Moisés, conforme descreve Paiva (2004 apud MAUX e 

DUTRA, 2010, p. 357) cita que aproximadamente 1250 a.C, no Antigo Egito, todas as 

crianças israelitas do sexo masculino deveriam ser mortas ao nascer, por ordenação 

do faraó. À vista disso, uma mãe, a fim de salvar seu filho homem, colocou-o em um 

cesto à beira do rio. A criança foi encontrada pela filha do faraó que resolveu adotá-

la, dando a esta o nome de Moisés, que mais tarde veio se tornar o herói dos hebreus.   

 Como disserta Santos et. al (2020, p.3489), em suas diferentes 

épocas e locais, a adoção sempre “refletia valores, culturais, religiosos, políticos, 

econômicos e afetivos”.  

 

[...] a cultura é a forma de vivência de um povo, a maneira de sentir, pensar, 
agir e crer, transmitida de geração para geração, logo, a cultura é toda 
realização do homem. A cultura não é congênita, é adquirida por tradições 
legadas através da educação formal e informal. A cultura é produto da 
atividade mental, da atividade externa, da linguagem, dos gestos e das 
atividades dos indivíduos. (NETO, 1976, apud PURETZ e LUIZ, 2007, p. 280). 

 

A intencionalidade com esse breve relato existente na história é 

demonstrar que a adoção está presente desde os primórdios da humanidade, 

contudo, os limites do trabalho não contemplam a dissertação da história da adoção 

em todos os tempos e locais. Dessa forma, na sequência se explora para fins desse 

estudo a adoção no cenário brasileiro. 

 

2.1 Contexto histórico da adoção no Brasil 

A adoção no cenário nacional é uma prática existente desde a 

colonização portuguesa no Brasil, ocorrida do ano de 1500 a 1815. Inicialmente estava 

relacionada à Igreja Católica, que se respaldava na prática assistencialista e de 

caridade, na qual as famílias de maiores poderes aquisitivos adotavam crianças de 

famílias mais pobres. A prática informal era geradora da utilização dos adotados como 

mão de obra escrava, acarretando não apenas em trabalho barato, mas no tratamento 

inferior aos filhos biológicos, como contextualiza Paiva (2004 apud MAUX e DUTRA, 

2010, p.359).  
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Mais tarde, procedente da herança histórica cultural europeia, chega 

ao Brasil a “Roda dos Expostos”, conhecida também como “Roda dos Enjeitados”, que 

se constituía em um cilindro oco rotatório expostos nas instituições de caridade, 

utilizados para o desamparo de crianças recém-nascidas. 

Instalados no Brasil, a partir do século XVIII, tendo como pioneira a 

cidade de Salvador, os auxílios às crianças ditas abandonadas eram concretizados 

pelas Santas Casas de Misericórdia. A Igreja Católica cumpria o propósito de criar 

essas crianças até os sete anos de idade, para que posteriormente fossem adotados 

por famílias que possuíam uma melhor condição econômica; ou então receberiam 

outros destinos determinados pelos juízes, como apresentado por Farias (2018). 

 

As rodas tinham como objetivo caritativo-assistencialista o recolhimento de 
crianças abandonadas para que estas não morressem jogadas à própria 
sorte, à mercê do frio e vítimas de animais. A Roda era um cilindro de madeira 
que girava em torno de um eixo e era repartida ao meio ou em quatro partes. 
Sendo colocada dentro da parede de um prédio, ou mesmo em um muro, 
permitia a introdução das crianças, sem que o depositário e o recebedor 
fossem vistos, e, portanto, reconhecidos. Ao lado da Roda, na parede, havia 
uma sineta, que era tocada pela pessoa que depositava a criança em uma 
das partes da Roda (RESENDE, 1996, p. 154). 
 

Embora o mecanismo tivesse sido construído objetivando a não 

identificação do sujeito que inseria a criança na roda, o abandono em si, carrega uma 

conotação de rejeição emocional, cercado pelo julgamento moral da sociedade, afirma 

Fonseca (2012). A autora compreende que o consentimento de entrega do filho, parte 

inicialmente do abandono vivenciado por aquela mãe, figura da qual carrega a 

mistificação quanto ao posicionamento maternal referente a mulher. 

 O abandono geralmente era resultado da pobreza extrema, orfandade 

e gravidez indesejada.  Era comum que crianças geradas fora do casamento fossem 

colocadas nas rodas. Ademais, considerando que a abolição da escravatura no Brasil 

só ocorreria em 1888, a roda dos expostos também foi uma maneira de fuga da 

condição de escravos para seus filhos.  

 

As questões ligadas ao abandono de crianças negras tornam-se peculiares 
quando ligadas à existência da escravidão em nosso país. Muitas eram as 
escravas que colocavam seu filho na Roda para que esse fugisse à condição 
de escravo, uma vez que ao ser abandonada a criança era considerada livre. 
Esse expediente poderia ser considerado, portanto, como um dos recursos 
utilizados pelos negros para ludibriar a escravidão compulsória 
(RESENDE,1999, p.156 - 157). 
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 Quanto às crianças abandonadas, estas eram amamentadas pelas 

amas de leite ou entregue às famílias em troca de pequenas pensões. O propósito da 

Igreja com a implementação da roda dos expostos, era que crianças abandonadas 

possuíssem outros destinos que não o infanticídio ou o aborto; “no entanto, um dos 

graves problemas das rodas foi a alta mortalidade das crianças nelas recolhidas” 

(FARIAS, 2018, p.34). Em síntese, se concretizava como uma medida paliativa.  

 Em 1916 a adoção foi instituída pela primeira vez no Código Civil 

Brasileiro, sendo colocada em vigor no ano seguinte. Ela, entretanto, continuava a ser 

um procedimento administrativo realizado no cartório civil.  

 No ano de 1927 surge o 1º Código de Menores4, convertendo-se na 

primeira estrutura legislativa para pessoas menores de dezoito anos. Desde então, os 

juizados de menores poderiam ser convocados para oficializar a adoção, legislando 

as decisões pelas partes envolvidas. Entretanto, de acordo Abreu (2002 apud 

FONSECA, 2012, p.15) a “grande maioria das colocações de crianças não chegava 

aos tribunais. Estima-se que 80% a 90% das adoções não foram vistas nem 

registradas pelas autoridades oficiais”. 

 Fonseca (2012) evidencia a extinção da roda dos expostos no Brasil 

de forma gradativa, à medida que se encerra plenamente as últimas rodas no ano de 

1950 em São Paulo e Salvador. A partir desse momento, as leis passaram a 

regulamentar pré-requisitos para pretendentes à adoção, como a Lei nº 3.133, de 8 

de maio de 1957. 

 

 Art. 1º Os artigos 368, 369, 372, 374 e 377 do Capítulo V - Da Adoção - 
do Código Civil, passarão a ter a seguinte redação: 
Art. 368. Só os maiores de 30 (trinta) anos podem adotar. 
Parágrafo único. Ninguém pode adotar, sendo casado, senão decorridos 5 
(cinco) anos após o casamento. 
Art. 369. O adotante há de ser, pelo menos, 16 (dezesseis) anos mais velho 
que o adotado. 
Art. 372. Não se pode adotar sem o consentimento do adotado ou de seu 
representante legal se for incapaz ou nascituro. 
Art. 374. Também se dissolve o vínculo da adoção: 
I. Quando as duas partes convierem. 
II. Nos casos em que é admitida a deserdação. 
Art. 377. Quando o adotante tiver filhos legítimos, legitimados ou 
reconhecidos, a relação de adoção não envolve a de sucessão hereditária. 
(BRASIL, 1957).  

 

 
4 O 1º Código de Menores ficou conhecido também como “Código Mello Mattos”, em homenagem ao 
professor e jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, primeiro juiz de “menores” do país, 
como menciona Nardelli, Dornelles e Leal (2019).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art368.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art369.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art372.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art374.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm#art377.0
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 Em que pese o primeiro Código de Menores mencionado, foi a partir 

da sua atualização, através da Lei nº 6.697, de 7 de outubro de 1979, na subseção V 

e VI, que ocorreu o estabelecimento duas formas legais de adoção. Constituindo-se a 

primeira em adoção simples, válida para crianças de 7 a 18 anos de idade incompletos 

que estivessem em “situação irregular”5; e, a segunda, a adoção plena para crianças 

até 7 anos de idade, na qual se passava para este a condição de filho como medida 

irrevogável (BRASIL, 1979). 

 Desde o início do século XX, de forma gradual, houve a ampliação de 

debates sociais, políticos e jurídicos sobre a infância e a juventude e passou-se a 

adotar um modelo mais democrático e liberal em oposição à severidade das 

instituições filantrópicas que atendiam esses indivíduos. Após a criação da Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, em 1959, elaborado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), as crianças e os adolescentes passaram a ter ganhos históricos, como 

referenciado por Almeida (2013). 

 Assim, a posteriori, foi sancionada a Constituição da República 

Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), como lei suprema do país, e dois anos depois, 

foi promulgado como marco legal regulatório o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990.  

 Para Silva (2011) o ECA surgiu devido à negligência do Estado para 

com as crianças e adolescentes, que não os reconhecia como indivíduos de direitos, 

e que conviviam em condições de risco pessoal e social. Expostos a inúmeras formas 

de violação, como agressão, exploração sexual e do trabalho, situação de rua e de 

abandono que desatendidas pela sociedade, permaneciam acolhidas em instituições 

abrigos. O descontrole e situações de risco e violência às crianças, “fez nascer a 

necessidade de serem estabelecidas normas eficazes de garantia das adoções e de 

proteção aos infantes” (SILVA, 2011, p.13). 

  Objetivando a proteção integral destes também no assunto da 

adoção, as normativas a partir de então, passaram a garantir tratamento igualitário 

dos filhos, seja por via biológica ou adotiva.  

 Abolindo, a adoção simples, a adoção plena passou a ser considerada 

 
5  Como Eurico (2020) cita o instrumento jurídico, dirigido pela lógica trazida do Código de Menores, de 
1920, surgiu para “controlar aqueles tidos como ‘desviados’”, interligando as questões sociais como 
situação irregular, perante a lógica de um Estado burguês e capitalista.   
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para todos os sujeitos menores de 18 anos. Ademais, houve a adição do rompimento 

do vínculo legal com a família de origem, e os pré-requisitos dos pretendentes a 

adoção passaram a ser: pessoas maiores de 18 anos; independentemente de seu 

estado civil ou condição de fertilidade, como mencionado por Dutra e Maux (2010, p. 

361).  

 Pois, atualmente a adoção é regida pelo Código do ECA – Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, e pelo acréscimo da Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 

2009, que ficou reconhecida como a “Nova Lei de Adoção”, tendo em vista algumas 

alterações do antigo código. Destarte, não só a adoção nacional, mas também a 

internacional é regida pelo art. 39 ao 52, da subseção XV do ECA. 

 Sendo assim, consta no regimento: 

 
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto 
nesta Lei. 
§1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer 
apenas quando esgotados os recursos da manutenção da criança ou 
adolescente na família natural ou extensa na forma do parágrafo único do art. 
25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) (BRASIL, 2009, p.31). 
 

 Salienta-se a respeito da destituição do poder familiar, de acordo o 

art. 163 do ECA (1990), que o prazo máximo para conclusão do processo de 

destituição será de 120 (cento e vinte) dias, cabendo ao juiz, no caso de notória 

inviabilidade de manutenção do poder familiar à família natural, diligenciar a 

preparação da criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta.  

 Dessa forma, compreendendo que a adoção ocorre apenas após a 

destituição do poder familiar, ela se apresenta como última medida de proteção, com 

caráter irrevogável. Ademais, possui algumas exigências, como:  

 

Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do 
pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 
Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente 
do estado civil. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 
§ 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. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 
§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 
adotando. (BRASIL. 1990, p. 32). 
 

  Para mais, o cumprimento dos pré-requisitos é indispensável para o 

cadastro à adoção, antes mesmo que seja efetuado os passos para a habilitação. 
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  Em síntese deste capítulo, de acordo com Rizzini et al. (1993), podemos 

dizer que o direito do “menor de idade” passou por três fases, sendo a primeira delas 

entre 1927 e 1973 traçada pela execução de diretrizes discriminatórias; a segunda de 

1973 a 1989 marcada pela política nacional de proteção e amparo paternalistas; e a 

terceira a partir de 1990, instituída pela visão da criança e do adolescente como 

passivos de proteção e direitos, bem como em fase de desenvolvimento intelectual, 

físico, social, cultural e afetivo.  

 

2.1.2 Adoção no Brasil na concepção do Serviço Social 

  A fim de que se compreenda a profissão do Serviço Social e sua 

concepção quanto à temática proposta, é necessário “procurar apreender o 

movimento no qual e através do qual se engendram e se renovam as relações sociais 

que peculiarizam a formação social capitalista”, como citam os autores Iamamoto e 

Carvalho (2004, p. 29). Dessa forma, torna-se fundamental que se realize uma breve 

análise histórica quanto à gênese e desenvolvimento do Serviço Social no Brasil. 

 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 
parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articulado 
à necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para uma presença 
mais ativa da Igreja Católica no “mundo temporal”, nos inícios da década de 
30 (IAMAMOTO, 2002, p. 18). 
 

  O Serviço Social está inserido no processo social, cuja totalidade 

concreta permanece em movimento e em processo. Nos primórdios da profissão era 

identificada a apropriação do caráter conservador, vinculado à Igreja Católica. 

  Referido por Iamamoto (2002), a profissão, diferente da caridade 

tradicional, apresentava uma ação educativa orientada pela individualização da 

proteção legal, compreendida como assistência adaptada às questões individuais.  

  Após o movimento de Reconceituação, a vertente da profissão foi 

alterada e sustentada por um perfil mais crítico, baseado na aproximação da teoria 

marxista, onde se compreende melhor a divisão de classes sociais no processo de 

transformação da sociedade.  

  A atuação do Assistente Social responde à demanda do capital e ao 

mesmo tempo às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora. Para 

Iamamoto e Carvalho (2004, p.79), ainda alegam em seu conceito, que o “Serviço 

Social no Brasil afirma-se como profissão, estreitamente integrado ao setor público 
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em especial, diante da progressiva ampliação do controle e do âmbito da ação do 

Estado junto à sociedade civil”. 

 De acordo com Iamamoto (2010) a inserção do Serviço Social na área 

do sociojurídico acompanhou o processo de institucionalização da profissão no Brasil. 

Inicialmente atuando no Juizado de Menores do Poder Judiciário de São Paulo, se 

constituía na década de 30, assumia a função de “comissários de vigilância”. 

Possuindo, do mesmo modo que a profissão, uma base conservadora e moralista, na 

tentativa de reduzir os conflitos de natureza social que se apresentavam como ameaça 

à burguesia. 

 O contexto social em que a criança acolhida é inserida apresenta uma 

segregação das famílias em situação de pobreza, rotuladas como “desestruturadas”. 

Assim, os sistemas de valores mascaram os preconceitos à família pobre, a partir de 

um valor moral universal. 

  Desmistificando a ideologia filantrópica, a autora explicita: 

 

Quem é, então, que dá seus filhos? Aqueles que não têm como evitá-lo – os 
párias, como as mães solteiras, e os pobres -, aquelas mulheres que, por 
ocasião do parto, não tem condições de manter a criança, e que para 
satisfazer as necessidades do momento, aceitam renunciar para sempre, não 
apenas seu pátrio poder, mas também ao próprio laço de filiação. Em outras 
palavras, a lei se aproveita da fragilidade de certas mulheres para anular suas 
condições de mãe (FONSECA, 1995, p. 131). 

 

  Para Fonseca (1995), há uma caracterização de pessoas cuja renúncia 

soa como abandono, sem que haja um questionamento dos motivos que levaram à 

resignação. Essas, comumente são mães solos ou famílias pobres, das quais o 

abandono inicialmente pelo Estado, facilita com que a renúncia do poder familiar e 

dos laços afetivos sejam realizados a partir da fragilidade e condições vulneráveis de 

vida destes cuja ordem material e social são inacessíveis.  

  Por vezes esses genitores priorizam o bem-estar da criança, ainda que 

percam a identidade e direito do exercício da maternidade e paternidade, e 

inconscientemente revelam o princípio igualitário em uma sociedade desigual, 

escancarando as expressões da questão social6. 

 
6 “A ‘questão social’, tal como a entendemos, é a expressão das desigualdades sociais produzidas e 
reproduzidas na dinâmica contraditória das classes sociais e, na particularidade atual, a partir das 
configurações assumidas pelo trabalho e pelo Estado burguês no atual estágio mundializado e 
financeirizado do capitalismo contemporâneo. Explicitada nossa concepção de questão social, 
doravante dispensaremos o uso das aspas” (Raichelis, 2020, p. 13). 
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No que tange a adoção, este modelo ainda hoje é reforçado a partir do 
registro das práticas judiciárias quando se observa o grande número de 
crianças cujos pais perderam o poder familiar, sendo violentados social e 
economicamente pelo Estado (FARIAS apud. FÁVERO, 2007, p. 16). 

 

  Destarte, “o Estado assume seu papel de instrumento de dominação no 

sentido que criminaliza a pobreza e culpabiliza as mulheres por não terem condições 

de criar seus filhos” (FARIAS, 2018, p.70). Observa-se diante disso, a carência de 

políticas públicas relacionadas à família, especialmente às mulheres que vivenciam a 

precariedade maternal, e permanecem intimidadas diante das dificuldades 

enfrentadas, encontrando como último recurso a entrega do seu filho para adoção. 

  O Serviço Social como profissão é analisado através da expressão do 

trabalho coletivo no âmbito das políticas sociais, mediação privilegiada, embora não 

exclusiva, do trabalho profissional frente às configurações da questão social.  

  Ainda que se entenda a necessidade de garantia ativa da proteção da 

criança e do adolescente, assegurando com que todos seus direitos fundamentais 

sejam salvaguardados, não é possível falar de adoção como uma alternativa superior, 

sem que se realize a devida crítica ao Estado burguês, conservador e moralista, e sua 

perpetuação da crescente divisão de classes.  

  Desse modo, para o debate da defesa do direito à convivência familiar e 

comunitária é imprescindível que se reconheça a realidade concreta, que evidencia 

os casos de acolhimento institucional das crianças e adolescentes, que 

majoritariamente vêm de famílias em condição de extrema pobreza e com violação de 

direitos sociais, situações que dificultam a reinserção familiar, como bem descreve 

Borgianni e Macedo (2018). 

  As autoras ainda evidenciam os principais fatores que geram o 

acolhimento institucional, concluindo que o “abandono” da criança e do adolescente 

nessa situação, ocorre de maneira transgeracional. Entretanto, outro fator de 

acolhimento na atualidade tem sido o uso abusivo de álcool e drogas por parte dos 

responsáveis pelas crianças, sobretudo de seus genitores. De modo crítico visando a 

realidade apresentada, é possível reconhecer a omissão do Estado na efetivação dos 

direitos básicos, evidenciando a negligência dele contra a família. 

 

Nessa realidade, crianças e adolescentes são submetidos a medidas de 
proteção pelo Estado, culminando frequentemente no acolhimento 
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institucional. Demonstra-se, assim, a contradição das políticas públicas, que, 
em vez de oferecer subsídios à emancipação das famílias, vincula-as na 
dependência institucional (BORGIANNI e MACEDO, 2018, p.171). 
 

  A partir do acolhimento institucional como forma de proteção aos filhos, 

a mulher/mãe passa a ser questionada sobre sua capacidade de reassumir os 

cuidados dos filhos. Como também mencionado por Farias (2018), o Estado assume 

o papel de instrumento de dominação, e assim criminaliza a pobreza à medida que 

fiscaliza famílias pobres e as pune justificando negligência, julgando-as moralmente 

incapazes do exercício materno e paterno. 

  Dessa forma, os vínculos socioafetivos com a família natural prescindem 

de investimentos por parte de programas e políticas públicas, e torna-se mais fácil 

para o Estado a ruptura dos laços familiares e a inserção da criança à adoção.  

 

O investimento na preservação e no fortalecimento do convívio familiar, assim 
como a perspectiva de qual é esse limite, depende de acurada articulação 
entre a dimensão da particularidade que envolve o conhecimento da 
legislação, das relações de classes, das políticas sociais, de gênero e de 
etnia em articulação com a singularidade do ciclo de vida das pessoas 
envolvidas. Isso não significa que assumimos a defesa da família natural, 
origem, biológica, “a qualquer custo”, visto que esta seria uma alternativa 
linear e mais fácil de adotar (OLIVEIRA, 2015, p. 74 e 75). 

 

  Consolida-se para Oliveira (2015) um posicionamento contrário à 

adoção quando esta tem por objetivo ocultar as insuficiências das políticas sociais 

fundamentais para a preservação do convívio com a família de origem. Entretanto, 

não se desconsidera a importância da adoção como medida de proteção excepcional 

para algumas crianças e adolescentes. 

  Reconhecendo as mudanças e avanços da temática em cenário 

nacional, a adoção na concepção do Serviço Social segue acompanhada 

majoritariamente da perspectiva crítica da profissão, bem como do seu conhecimento 

quanto às expressões da questão social presente mediante o tema.  Em que pese a 

hegemonia na direção intelectual e política do Serviço Social, a trajetória da profissão 

deflagrou em mudança de concepção à temática, embora o Sistema de Justiça e a 

própria adoção permaneçam com traços conservadores. 

  A filantropia e a visão de ajuda e caridade que cercam a temática, 

reforçam as estruturas de dominação da classe burguesa. “Estruturas essas que 

visam isolar o indivíduo do grupo para melhor discipliná-lo” (FONSECA, 1995, p.16). 
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  Ademais, contradições das estruturas da sociedade de classes 

dificultam dizer o que se entende por abandono, visto que a genitora vulnerável 

entrega sua criança como se gozasse de um ato generoso. Como considera Fonseca 

(2012), muitas dessas genitoras foram abandonadas pela própria sociedade e Estado. 

Explicando que “a adoção, tal qual a conhecemos, só existe graças ao ‘problema’” 

(FONSECA, 1995, p. 140).  

  No que se entende a questão social como fruto da lei de acumulação 

capitalista, compreende-se que o trabalho e as condições instáveis da seguridade dos 

direitos básicos são determinantes para os aspectos de circulação de crianças, 

criando um perfil não apenas de pais que entregam os filhos para adoção com 

consentimento, mas também daqueles julgados como “negligentes”, citado por 

Gueiros (2007).  

 

Embora não possibilitassem generalizações, posto ser ainda um universo em 
investigação e pouco abrangente, tais observações nos remetiam a algumas 
conjunturas. Entre elas, destacamos a de que a população em foco estaria 
submetida a certa violência social, em decorrência, presumivelmente, da 
acentuada desigualdade social presente em nosso país (GUEIROS, 2007, 
p.79). 
 

  Enunciado por Iamamoto (2010), as desigualdades sociais são 

diretamente relacionadas aos aspectos de condições materiais e subjetivas de vida, 

no qual a família em situação de pobreza é afetada pela violência social gerada pela 

desigualdade de classes.  

  O ECA prevê a efetivação dos direitos desses sujeitos, dessa maneira, 

tendo como um dos direitos básicos e principais: o direito à convivência familiar, 

instruído como preferência a sua manutenção a família de origem, como assegura a 

Constituição de 1988. “Contudo, o número significativo de adoções e de abrigamento 

de crianças e adolescentes denuncia o não-cumprimento dessas prerrogativas legais” 

(GUEIROS, 2007, p.162).  

  Considerando que o encaminhamento ao acolhimento se estende a 

crianças e adolescentes em situação de risco e violação de seus direitos, assim:  

 

Entende-se por jovens em situação de risco aqueles que segmentos 
populacionais cujas características de vida – trabalho e profissionalização, 
saúde, habitação, escolarização, lazer – os colocam entre as fronteiras de 
legalidade e da ilegalidade, em situação de dependência face às instituições 
de amparo assistencial e de intervenção legal (RIZZINI et al., 1993, p. 103). 
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  Quanto a adoção há então, uma necessidade de alteração cultural para 

que ela efetive o encontro de uma família para a criança e/ou adolescente, se 

certificando de que estes são os sujeitos da adoção, e não o objeto.  

  Abordando a adoção é fundamental que se reflita sobre a história 

pessoal das crianças e adolescentes adotáveis, que enlaçam a subjetividade, a 

intersubjetividade e suas condições sociais. O pertencimento do sujeito o acompanha 

desde o seu nascimento, considerando seu território social e geográfico. Por sua vez, 

infantes que viveram em acolhimentos institucionais sofreram uma ruptura em seu 

processo de pertencimento, sendo afastados do convívio familiar, comunitário e de 

suas raízes culturais e afetivas, segundo Faleiros e Moraes (2014). À vista disso: 

 

[...] o Assistente Social é desafiado a compreender e a intervir nas novas 
configurações da questão social, considerando que seu objeto de estudo e 
intervenção fundamenta-se na realidade social e tem como matéria prima as 
múltiplas expressões dessa questão social. Assim, o Assistente Social 
inserido nesse contexto contraditório, com prática de ordem interventiva, atua 
na dinâmica social construída de uma dimensão sócio-histórica e política 
(CUNHA, 2014, pg. 43). 
 

  Em sua atuação, os assistentes sociais operam “com as mais concretas 

expressões da questão social, as quais geram desigualdades, dificuldades e falta de 

acesso a direitos sociais fundamentais” (CUNHA, 2014, p. 44). Assim, seus objetivos 

profissionais devem estar associados aos direitos dos cidadãos envolvidos.  

  Discorrendo a adoção, sua atuação consiste “na particularidade e na 

urgência que envolvidas a questão, sem esquecer, sobretudo, do cuidado que o 

processo requer, por envolver a defesa em prol dos direitos de crianças e 

adolescentes” (CUNHA, 2014, p. 44). 
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3 O PAPEL DO JUDICIÁRIO NA ADOÇÃO NO BRASIL EM CENA 

CONTEMPORÂNEA 

Sucintamente deve se compreender as dimensões profissionais e 

aproximação entre o Serviço Social e o Judiciário, para que a temática seja 

amplamente assimilada.  

Indissociável da sociabilidade capitalista gerada pela exploração do 

trabalhador, as relações do assistente social ante o projeto profissional da categoria 

são direcionadas pelo embate do projeto societário vigente, tendo em vista que esse 

reafirma o conservadorismo do mesmo modo que se dispõe a favor da justiça social. 

A polarização do assistente social contempla a ideia do profissional liberal e 

assalariado. 

Os processos institucionais e as lutas sociais frente à questão social 

resultaram no reconhecimento do Serviço Social como profissão, conferindo-lhe uma 

autonomia relativa na condução do trabalho e de sua relação com os usuários, 

simultaneamente com o respaldo do Código de Ética da profissão. 

De acordo com Raichelis, Vicente e Albuquerque (2018), responder 

ainda que de modo contraditório às necessidades sociais coletivas e individuais 

procedentes do processo de produção e reprodução, incluímos o desafio de 

coadjuvar, ainda que de maneira antecedente, com o enfrentamento teórico da cisão, 

elaborada a partir das lutas sociais visando a emancipação política e a construção de 

uma sociabilidade distinta, para além do capital. 

A concepção do Serviço Social inscrito na divisão social e técnica do 

trabalho no âmbito das relações Estado e sociedade civil, caracteriza a totalidade 

social contraditória, a qual precisa ser desvendada.  

O poder judiciário na atuação frente às expressões da questão social 

através da inserção do Serviço Social no sociojurídico, segue a tendência da 

judicialização das questões, inserido em um contexto conservador e moralista. 

Entretanto, não há ruptura do cotidiano sem resistência. Nesse contexto, as 

estratégias frente às expressões da questão social tornam ainda mais importante a 

inserção do assistente social no campo onde se concretiza o poder jurídico, como bem 

citado por Terra e Azevedo (2018). 
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3.1 Breve caracterização do Judiciário no Paraná e do Núcleo de Apoio 

Especializado 

  Como apresenta o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2014), 

a Justiça Brasileira é estruturada em diferentes esferas, cada uma de acordo com sua 

jurisdição7,  sendo elas: Justiça Federal; Justiça Especial Federal; Justiça do Trabalho; 

Justiça Militar; Justiça Eleitoral; e Justiça Estadual. Esta última é a partir de onde se 

delimitou e se apresentará a pesquisa.   

 

O judiciário, como parte do Estado, e como instituição onde o poder se 
caracteriza, é acionado para agir frente a essas contradições ou desvios. 
Como instância normatizadora no dia a dia de indivíduos, grupos e classes 
sociais, busca, pela lei, enquadrar determinadas situações, visando a 
manutenção ou o reestabelecimento da ordem. Seu poder é aplicado 
prioritariamente de forma coercitiva ou repressiva, direcionando para o 
disciplinamento, a normatização e condutas (FÁVERO, 2005, p. 23). 
 

  A Justiça Estadual é composta por juízos cíveis e criminais dos Estados 

e do Distrito Federal. Assim como os outros órgãos do poder judiciário, o Tribunal de 

Justiça é um órgão colegiado constituído de primeira8 e segunda9 instância, referente 

à Justiça Estadual. Tendo em vista que a competência de cada juiz está relacionada 

a uma vara especifica, falar-se-á a partir da Vara da Infância e Juventude e mais 

especificadamente da sua equipe interprofissional. 

 Factualmente, “assistentes sociais e psicólogos/as tiveram sua inserção 

no Sistema de Justiça, principalmente para atuar nas questões relativas à 

menoridade, embora em momentos bastante distintos” (BORGIANNI e MACEDO, 

2018, p.173). À medida que ocorria o movimento de redemocratização da infância e 

juventude, instaurou-se o ECA, que determinou a implementação dos serviços 

auxiliares da Vara da Infância e Juventude. 

 O artigo 197-C do Estatuto da Criança e do Adolescente diz:  

 
7 A palavra “Jurisdição” significa “Poder/ dever exercido pelos magistrados de aplicar o Direito 

resolvendo as pendências que lhes são encaminhadas. Hierarquicamente a classificação é feita em 
jurisdição de primeiro grau, representadas pelos juízes singulares; de segundo grau, representadas 
pelos tribunais de justiça e tribunais regionais, federais e do trabalho; de terceiro grau representada 
pelos tribunais superiores” (LUZ, 2019, p. 240). 
8 A palavra “Instância” significa “Grau de jurisdição decorrente da hierarquia entre juízes existente no 
Poder Judiciário. A hierarquia dos juízes diz respeito à divisão de sua competência funcional em órgãos 
judiciais de primeira, segunda e terceira instância. São órgãos de primeira instância ou primeiro grau 
de jurisdição aqueles que abrigam os juízes singulares” (LUZ, 2019, p. 232). 
9 “De segunda instância ou segundo grau de jurisdição os tribunais de justiças e os regionais federais” 
(LUZ, 2019, p. 232).  
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Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da 
Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, 
que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos 
postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade 
responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei (BRASIL, 1990). 

 

 No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, equipe interprofissional é 

nomeada como Núcleo de Apoio Especializado (NAE), e conta com uma equipe 

técnica multiprofissional, composta de Assistentes Sociais, Psicólogos e estagiários 

do curso de Psicologia e Serviço Social. Possuindo como finalidade trazer para o 

campo jurídico a perspectiva psicológica e/ou social, respectivos de suas áreas de 

conhecimento. 

 De acordo com Fávero (2005), o assistente social no campo 

sociojurídico se apresenta como um agente subordinado ao juiz da Vara, 

reconhecendo o juiz como um agente privilegiado, que solicita à equipe 

interprofissional auxílio para subsidiar a ação judicial, a partir dos saber teórico-prático 

próprio de sua formação profissional. Dessa forma, a equipe no NAE intervém como 

autor complementar do agente privilegiado, aplicador da norma. 

 Sucintamente, “a partir do seu saber profissional, subsidiando ações 

judiciais que dizem respeito à criança e adolescente que se encontram em situação 

de risco ou que, segundo as normas sociais estabelecidas, colocam em risco a 

sociedade” (FÁVERO, 2005, p. 21). 

 As alterações na intepretação e na execução da aplicação das leis, 

seguem na direção de conquistas, bem como, garantia dos direitos sociais. Entretanto, 

“historicamente, as condições de pobreza têm distanciado esses segmentos do 

acesso à administração e a distribuição de justiça” (FÁVERO, 2005, p. 25). 

 De acordo com a autora, ao longo do tempo, o Juizado da Infância e 

Juventude tem se estruturado como protetor na garantia dos direitos à menoridade. 

Nessa lógica, a estruturação do saber profissional do assistente social se concretiza 

a partir de suas ações e da utilização de instrumentos técnico-operativos. Destarte, o 

assistente social é requisitado pelo Judiciário como um componente neutro diante a 

ação judicial, a fim de trazer subsídios à decisão.  

 

Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante 
laudos, ou verbalmente na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de 
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aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob 
a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 
manifestação do ponto de vista técnico (BRASIL, 1990).  
 

 Evidenciando a Vara da Infância e Juventude em questão, com o intuito 

de assegurar à criança e ao adolescente seus direitos fundamentais, a atuação dos 

profissionais da instituição se concentra no objeto, sendo ele, a desproteção do infante 

e do adolescente. Intrínseco a ela, a atuação do Assistente Social é habitual e está 

relacionada a naturezas processuais, como medida de proteção com ou sem 

concessão de guarda, processo de apuração de ato infracional, adoção, entre outras 

naturezas. Compete aos profissionais da Vara a proteção e garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, no caso da adoção a proteção e garantia do direito familiar 

e convivência comunitária. 

 As complexidades das ações perante as naturezas processuais fazem 

parte do cotidiano dos assistentes sociais e psicólogos atuantes na Vara da Infância 

e Juventude no Brasil, que considerando os direitos da família e da criança e do 

adolescente, bem como, as implicações subjetivas e sociais, trazem uma importância 

dos pareceres técnicos nos processos, que geralmente, são decisivos nos casos.  

 Reconhece-se o cotidiano como o berço da práxis profissional da equipe 

interdisciplinar, sob tudo, do Assistente Social. Contudo, para que assim seja efetivado 

“é necessária uma combinação da formação profissional crítica com uma práxis 

profissional ético-político, em sintonia com um projeto societário diverso do que temos 

rumo à emancipação humana, que é tarefa da práxis social" (BORGIANNI e 

MACEDO, 2018, p.178). 

 

3.1.2 O judiciário em Londrina: etapas do processo de habilitação à 

adoção no Município de Londrina 

  O processo de habilitação à adoção no Sistema Judiciário de Londrina 

não traz particularidades, de forma que o judiciário apresenta similaridade em todas 

as comarcas através dos procedimentos obrigatórios, elencados pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Desta forma, a Vara da Infância e Juventude, entre suas 

principais atribuições nos processos das diversas naturezas, possui a adoção como 

finalidade para proporcionar a convivência familiar, quando esgotada todas as 

alternativas de reinserção na família de origem ou extensa. 

  Em 2008, foi criado pela Resolução nº 54 do CNJ, o cadastro nacional 
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de adoção, hoje conhecido por Sistema Nacional de Adoção (SNA), que mantém a 

finalidade de consubstanciar os cadastros dos habilitados à adoção, junto ao cadastro 

de crianças e adolescentes aptos à adoção.  Através da unificação dos dados 

cadastrais em um único Sistema Nacional foi possível de forma ágil, executar o acesso 

das famílias pretendentes às crianças e adolescentes à espera da adoção, aludido 

por Silva e Pereira (2019).  

  Anterior à inserção do cadastro no SNA, as equipes interdisciplinares da 

Vara da Infância e Juventude atribuem o papel na atuação dos aspectos subjetivos 

que se manifestam em todo o processo até a concretização da adoção, visando a lei 

vigente.  

 De acordo bom Borgianni e Macedo (2018), cabe ao Poder Judiciário o 

papel na adoção, desde a destituição do poder familiar até a colocação da criança ou 

adolescente em uma família substituta. A instância é reguladora da avaliação dos 

pretendentes à adoção, responsável pela coordenação do andamento do cadastro, e 

por fim, formaliza a adoção por meio de sentença judicial, responsabilidades sobre as 

quais, por meio da decisão judicial, recaem grande parte sob a equipe interdisciplinar 

especializada. No caso do TJPR, na comarca de Londrina, sob o NAE. Assim, no 

município, o processo de habilitação dos pretendes à adoção é atribuição dos 

assistentes sociais e psicólogos do núcleo.  

 O início do processo de adoção ocorre de maneira espontânea, no 

momento  em que os pretensos adotantes comparecem à Vara competente da região 

residente, apresentando os documentos necessários para dar início ao processo de 

habilitação, sendo estes: RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, 

Comprovante de Residência, Comprovante de Renda, Certidão de Antecedentes 

Criminais, Certidão negativa de distribuição cível, atestado médico físico e psicológico 

e atestado de idoneidade moral com documento com foto do atestante, citado pelas 

autoras Silva e Pereira (2019). 

 O mencionado processo de habilitação dos pretendentes à adoção é 

realizado por etapas, sendo a primeira a avaliação, que por sua vez é utilizada de 

forma analítica e abrangente a fim de conhecer o projeto do exercício da maternidade 

e paternidade adotiva. Ao Serviço Social, de acordo com Borgianni e Macedo (2018), 

compete nesta fase, compreender as experiências socioeconômicas e culturais dos 

sujeitos, sua relação com a comunidade e as diferentes manifestações da questão 

social em seu cotidiano. 
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A avaliação do ponto de vista social é pensada sob aspectos de natureza 
genérica que envolvem a dinâmica relacional (pessoal, familiar, conjugal, 
comunitária/social), e a condição socioeconômica (trabalho/renda, 
habitabilidade, escolaridade, território/políticas públicas), os valores sociais e 
culturais (grupos de pertencimento social, preconceitos, 
rigidez/inflexibilidade), as condições de saúde física e mental; e de natureza 
específica ligados à motivação, revelação e envolvimento da família extensa 
no projeto de adoção (BORGIANNI e MACEDO, 2018, p. 68). 

 

  Do mesmo modo, pretende-se conhecer a constituição familiar e 

histórico pessoal dos pretendentes avaliados, e constituir este, um espaço a fim de 

refletir as motivações que levaram aquela pessoa ou casal buscar a adoção como 

forma de filiação. É também nesse momento que se estabelece o perfil da 

criança/adolescente desejados e a intenção de flexibilização desse perfil em relação 

àqueles que estão aptos para serem adotados. 

  Realizada a avalição individual do pretendente, a equipe técnica 

apresenta-se favorável ou desfavorável, e assim, a avaliação técnica revela a 

possibilidade de continuidade, ou não, nos trâmites da adoção e inscrição no Sistema 

Nacional de Adoção. Os pretendentes que receberem devolutiva desfavorável são 

convidados a participar de novas entrevistas e recebem os encaminhamentos 

pertinentes para que em outro momento seja possível sua habilitação para adoção. 

  A segunda fase da habilitação é o curso preparatório, exigido pela Lei nº 

12.010/2009, como espaço de orientação e discussão dos pretendentes à adoção e 

profissionais orientados.  O curso é realizado em módulos e coordenados por um 

assistente social e psicólogo da área jurídica, que usufruem da função de apresentar 

e aprofundar de maneira crítica a perspectiva do desenvolvimento da criança adotada, 

história do abandono, a importância da preparação, o perfil das crianças, a idealização 

da adoção, o período de adaptação, o desenvolvimento psicológico infantil, a 

revelação da adoção, reflexão sobre a desistência da adoção, processo de 

aproximação e o autoconhecimento dos pretendentes, entre outros assuntos da 

temática desenvolvida.  

  O curso é ofertado por programa oferecido pela Justiça da Infância e da 

Juventude, e, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução 

da política municipal de garantia do direito à convivência familiar (Brasil, 2019). 

  Posteriormente a realização do curso preparatório, realiza-se uma 

reavaliação dos pretendentes. Uma vez inseridos no Sistema Nacional de Adoção, 

inicia-se o tempo de espera-gestação, com intuito trabalhar a elaboração dos sonhos 
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maternos e paternos, e idealizações em relação ao filho pretendido, como refere 

Borgianni e Macedo (2018). Destarte, sua convocação para adoção é realizada 

seguindo a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças 

e adolescentes adotáveis. 

  Consecutivamente, quando há determinação judicial para a aptidão da 

criança ou adolescente à adoção, “consulta-se o cadastro local, identificando-se o 

primeiro colocado cujo perfil da criança pretendida é compatível com o infante em 

questão” (BORGIANNI e MACEDO, 2018, p. 76). Assim que se encontra uma 

criança/adolescente com perfil aproximado do buscado pelo pretendente, inicia-se a 

aproximação e subsequente a inserção na nova família adotiva.  

  De acordo com as autoras, o período de aproximação da criança até 

então acolhida com o habilitado interessado é o momento que mais exige dos 

profissionais um olhar cuidadoso sobre ambas as partes, dado a distância da condição 

sociocultural, e também das demandas especificas dos habilitados como medo, 

frustração e fantasia, e por outro lado, da criança/adolescente com experiência de 

vida, vínculos rompidos e graus variados de resistência.  

  As autoras referem-se à pressão que os técnicos experienciam dado o 

tempo de acolhimento da criança, cuja duração máxima é de 120 dias, de acordo com 

a Lei nº 12.010/2019. Entretanto a atuação técnica é acompanhada pelo objetivo de 

proteção e garantia do direito do infante e do adolescente, tornando-se essencial uma 

vista rigorosa na escolha de pais adotivos, tendo a compreensão de que há a 

necessidade da continuidade do trabalho desde o antes até o depois da colocação da 

criança na família adotiva, para que anule ao máximo a possibilidade de devolução do 

adotado.  

  Subsequente, observando a evolução satisfatória das partes e 

desenvolvimento positivo da criação de vínculo afetivo entre criança e pretendente, 

inicia-se o estágio de convivência, visando autenticar a guarda do infante/adolescente 

com fins de adoção.  

  O estágio de convivência por fim, é o período que se caracteriza pelo 

surgimento do sentimento de pertencimento ou de estranhamento. Borgianni e 

Macedo (2018) apresentam as competências da equipe técnica do judiciário para 

acompanhar e avaliar a adaptação e o êxito da vinculação entre ambas as partes. 

  Este acompanhamento é realizado por meio de entrevistas de 

orientação, aconselhamento e encaminhamentos a recursos da comunidade como 
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vaga escolar, atendimento médico e psicoterapêutico, estímulo a reflexão e à inserção 

em grupo de apoio à adoção, visitas domiciliares e grupo de orientação. 

  Além da observação e do diálogo, nas entrevistas são utilizadas técnicas 

como a exibição de vídeos e filmes com as temáticas da adoção e compartilhamento 

de esclarecimento sobre as particularidades comuns.  

  O acompanhamento do estágio de convivência pode ter prazo variado, 

pois depende das particularidades de cada caso e deve ser finalizado quando o 

profissional da equipe técnica do NAE percebe os envolvidos seguros do vínculo de 

filiação para a tão esperada, formalização da adoção. Ademais, com relação aos 

procedimentos previstos na legislação civil, é preciso seguir, com cuidado, os passos 

processuais, sob pena de nulidade do processo. 

   

3.1.3 Alteração nos processos de adoção no Município de Londrina 

devido ao COVID 19 

 Os parâmetros da atuação das equipes multidisciplinares do Tribunal de 

Justiça do Paraná (2022) no contexto de transmissão comunitária e pandêmica do 

coronavírus (Covid-19), foi fruto de debates realizados no Fórum de Assistentes 

Sociais e Psicólogas/os do Tribunal de Justiça do Paraná – FASPP TJPR. 

 O cenário pandêmico no país culminou com o acréscimo dos dias em 

isolamento social, tomando como base a declaração da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) a fim de evitar a propagação do vírus e da calamidade causada por este 

nas diferentes esferas. 

  Novamente, os técnicos do fórum experenciaram a precariedade das 

condições do trabalho presencial, como número insuficiente de integrantes das 

equipes, salas sem ventilação adequada, ausência de equipamentos de proteção 

individual, ausência de carro e motorista para realizar visitas domiciliares e 

institucionais, entre outras situações. Visando à redução de propagação do COVID 

19, foi instaurado o teletrabalho. 

  O trabalho remoto também se torna precário aos profissionais que 

possuem como objetivo a proteção de direitos por meio do estudo social e da 

avaliação psicológica, tornando impossível a emissão de opinião técnica aprofundada 

e conclusiva, dado os limites dos procedimentos virtuais.  

  Assim, de acordo com o Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogas/os 

do Tribunal de Justiça do Paraná, diante da realidade e da natureza analítica destas 
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profissões, no âmbito do poder judiciário e no contexto de pandemia, foi necessário 

sistematizar parâmetros para atuação desses profissionais, respaldados nas 

orientações dos conselhos de classe (Conselho Federal de Serviço Social e Conselho 

Federal de Psicologia), das autoridades da área de saúde, Conselhos de direito, e 

Conselho Nacional de Justiça e deste Tribunal. 

  No caso dos processos de adoção e estágio de convivência, a 

aproximação para a adoção é a etapa em que realmente há necessidade de contatos 

diretos e físicos, sobretudo quando se trata de crianças maiores e adolescentes. 

Entretanto, considerando a fragilidade do encaminhamento e acompanhamento 

remoto destas situações, a avaliação da possibilidade de aproximação e o 

acompanhamento desse estágio, devem levar em consideração as particularidades 

que as envolvem.  

  Destarte, deve se prezar o atendimento remoto, uma vez que o processo 

de trabalho deve primar pela lógica da proteção. Assim, o FASPP TJPR solicitou 

quando necessária, a prorrogação do prazo, enquanto não for possível a avaliação 

presencial para a finalização do processo.  

  Reconhecendo como uma das etapas da habilitação dos pretendentes 

à adoção o curso preparatório, este está sendo realizado também através da 

modalidade remota, em nível nacional. Ao final o pretendente recebe o certificado das 

12 horas participadas e aprovadas no curso.  

 Quanto ao acompanhamento de crianças e de adolescentes acolhidos, 

ficou compreendido a necessidade do aceleramento de reinserção familiar e das 

delicadezas dos processos citados. Assim, cumpre ao Estado a responsabilidade de 

dispor de um serviço de qualidade que atenda as mínimas condições de proteção e 

de convivência às crianças, adolescentes, famílias e profissionais envolvidos nos 

processos.  

 Para mais, o acompanhamento dos processos, reuniões com a rede 

socioassistencial, e entrevistas com as famílias atendidas, durante a pandemia 

permanecem ocorrendo de maneira remota. Esse retorno ocorreu de forma gradativa 

até o início do ano de 2022. 

 O trabalho de sistematização das ações profissionais das equipes 

durante a pandemia expôs com maior intensidade a importância do trabalho da equipe 

multidisciplinar no judiciário para subsídios escritos ou verbais e o desenvolvimento 

de trabalhos de aconselhamento, socialização de informações, orientação, 
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encaminhamento, prevenção, entre outros citados pelo Fórum de Assistentes Sociais 

e Psicólogas/os do Tribunal de Justiça do Paraná. 
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4 ATUAL CONJUNTURA DA FILA DE ESPERA À ADOÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA. 

 Nesse capítulo serão apresentados os dados quantitativos retirados 

dos processos de Adoção Nacional presentes no sistema de Processo Judicial Digital 

(PROJUDI), software de processo eletrônico mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça, o qual possibilita o acesso dos autos processuais por meio da autorização ou 

atribuição perante as partes.  

 A coleta de dados10 ocorreu do PROJUDI através das documentações 

presentes no Sistema Nacional de Adoção (SNA) dos habilitados e possíveis 

adotados, dos últimos cinco anos (2017 a 2021). Mediante a leitura e a compilação 

dos dados disponíveis no SNA nos deparamos com uma observação inicial que nos 

permitiu pensar em eixos de análises. 

 A partir da exposição dos dados, será desenvolvida uma análise 

crítica sobre seus resultados, a fim de que se possa responder o objeto da pesquisa.  

  

4.1 O que os dados demonstram sobre as adoções concretizadas no município 

de Londrina  

  No recorte de cinco anos, as adoções concretizadas no período de 2017 

a 2021 no município de Londrina/PR, totalizam 28 adoções. Entre os habilitados estão 

casais e pessoas solteiras. 

  O quadro a seguir demonstra a relação tempo de espera até a efetivação 

à adoção x perfil da criança adotada pelos pretendentes. O perfil é composto por 

restrição a grupo de irmãos, sexo da criança adotada, raça/cor, idade e questões de 

saúde. Ressalta-se que o tempo de espera está relacionado à duração desde a 

habilitação do pretendente à adoção até a realização da adoção da criança e/ou 

adolescente filiado. 

  Na primeira coluna serão identificados os habilitados do número 1 ao 28, 

a segunda apresenta o tempo em anos, meses e dias, da espera do processo de 

habilitação ao processo de efetivação da adoção, e por último, a terceira coluna 

demonstra o perfil da criança adotada por aquele habilitado.  

 

 
10 Coleta de dados autorizada pela Juíza da Vara da Infância e Juventude, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná – Comarca de Londrina, através de decisão no processo nº 0052830-
45.2021.8.16.0014 (Projudi). 
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QUADRO 1 - Relação tempo x perfil 

Habilitado à 
adoção 

 
Tempo espera à 

efetivação 
 

Perfil da criança adotada 

Habilitado 1 

8 anos, 5 meses e 
16 dias 
 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Branca 
Idade: 9 meses 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 2 
7 anos, 11 meses e 
3 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Branca 
Idade: 9 meses 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 3 
7 anos, 2 meses e 
16 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Pardo 
Idade: 1 mês 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 4 
6 anos, 9 meses e 
24 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Branco 
Idade: 1 mês 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 5 
6 anos, 9 meses e 
9 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Pardo 
Idade: 10 meses 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 6 
6 anos, 8 meses e 
0 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Pardo 
Idade: 1 ano 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 7 
6 anos, 5 meses e 
2 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Branco 
Idade: 5 meses 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 8 6 anos, 4 meses e 
29 dias 

Irmãos: Sim (2) 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Pardos 
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 Idade: 2 anos e 1 ano 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 9 
6 anos, 4 meses e 
22 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Parda 
Idade: 4 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 10 
6 anos, 3 meses e 
19 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Branco 
Idade: 3 meses 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 11 
6 anos, 3 meses e 
15 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Branca 
Idade: 1 mês 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 12 
6 anos, 3 meses e 
7 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Pardo 
Idade: 6 meses 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 13 
6 anos, 2 meses e 
8 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Branco 
Idade: 1 ano 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 14 
6 anos, 2 meses e 
2 dias 
 

Irmãos: Sim (2) 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Brancas 
Idade: 2 anos e 1 ano 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 15 
6 anos, 1 mês e 28 
dias 
 

Irmãos: Sim (2) 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Brancos 
Idade: ambos 6 meses  
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 16 
5 anos, 11 meses e 
25 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Branco 
Idade: 4 meses 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
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Habilitado 17 
5 anos, 9 meses e 
12 dias 
 

Irmãos: Sim (2) 
Sexo: Feminino e Masculino 
Raça/Cor: Brancos 
Idade: 3 anos e 1 ano 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 18 
5 anos, 4 meses e 
21 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Branca 
Idade: 5 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 19 
5 anos, 0 meses e 
1 dia 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Amarela 
Idade: 5 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 20 
4 anos, 9 meses e 
18 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Branco 
Idade: 1 ano 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 21 
4 anos, 9 meses e 
6 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Pardo 
Idade: 3 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 22 
3 anos, 10 meses e 
2 dias 
 

Irmãos: Sim (3) 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Brancos 
Idade: 6 anos, 3 anos e 1 ano 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 23 
2 anos, 5 meses e 
2 dias 
 

Irmãos: Sim (2) 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Negras 
Idade: 6 anos e 2 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 24 
1 ano, 9 meses e 2 
dias 
 

Irmãos: Sim (2) 
Sexo: Feminino e Masculino 
Raça/Cor: Pardos 
Idade: 9 anos e 8 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 



41 
 

 

Habilitado 25 
1 ano, 8 meses e 
28 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Branca 
Idade: 7 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 26 
1 ano, 1 mês e 20 
dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Branca 
Idade: 9 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 27 
0 anos, 9 meses e 
1 dia 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Masculino 
Raça/Cor: Branco 
Idade: 17 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Habilitado 28 
0 anos, 2 meses e 
5 dias 
 

Irmãos: Não 
Sexo: Feminino 
Raça/Cor: Branca 
Idade: 7 anos 
Sem deficiência e/ou doença detectada 
 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

 Nos cinco anos considerados, verificou-se que a maior espera da 

habilitação até a efetivação da adoção foi de 8 anos, 5 meses e 16 dias (Habilitado 1), 

enquanto a menor espera foi de apenas 2 meses e 5 dias (Habilitado 28). A diferença 

entre ambos os perfis das crianças adotadas foi a idade, enquanto o Habilitado 1 

adotou uma menina branca de 9 meses de idade e sem deficiência ou doença 

detectada, o Habilitado 28 adotou uma menina branca de 7 anos de idade, também 

sem deficiência ou doença detectada. 

 Assim, contatou-se que o maior diferencial entre o tempo de espera 

das adoções esteve na relação da idade das crianças adotadas, sendo que 

majoritariamente as adoções que demoraram mais de 6 anos da habilitação até a 

efetivação da filiação foram de crianças com menos de três anos de idade, incluindo 

apenas uma criança mais velha, com quatro anos de idade. 

 

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), referente à questão 
da adoção no país, observou-se que de acordo com os dados verificados 
referentes a 2019, totalizaram-se 42.403 pretendentes à adoção, além disso, 
18,74% só aceitam crianças até os 3 anos de idade (GOIS, 2021, p.271). 
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 As adoções concretizadas em menos de 3 anos, evidenciaram a idade 

dos adotados com mais de 6 anos. Ademais, incluindo todos os adotados durante 

esses cinco anos, apenas um era adolescente. 

 No quadro é possível observar que das 28 adoções, sete delas foram 

de grupo de irmãos, sendo que seis habilitados adotaram um grupo de dois irmãos, e 

um habilitado adotou um grupo de três irmãos. Dessa forma, ao final totaliza-se 36 

crianças adotadas. 

 Em relação ao sexo das 36 crianças, 16 são do sexo feminino, 

enquanto 20 são do sexo masculino. Quanto a raça/cor, 23 delas são brancas, 10 são 

pardas, 2 negras e 1 amarela.  

 Tais dados nos permitem inferir a correlação entre o tempo de espera 

para a efetivação da adoção e o perfil traçado pelos pretendentes. Contudo, para 

aprofundar o conhecimento sobre as descrições indicadas pelos adotantes, buscou-

se compreender os requisitos apontados na entrevista quanto às características 

pretendidas por estes em relação ao adotado.  

 Assim, no próximo subcapítulo serão apontadas as características 

evidenciadas nas fichas de perfil pretendido aos habilitados que permanecem na atual 

lista de espera para a efetivação da adoção, em Londrina/Paraná.  

  

4.1.2 Perfil traçado pelos pretendentes x Perfil das crianças e adolescentes 

aptos à adoção 

  Na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Londrina/PR há 205 

processos de habilitação para adoção que ainda não obtiveram a concretização da 

adoção realizada no município, pelo que consta no Sistema Nacional de Adoção. 

  Como exposto no capítulo 3.1.2, “O judiciário em Londrina: etapas do 

processo de habilitação à adoção no Município de Londrina”, durante o processo de 

habilitação à adoção é estabelecido o perfil da criança/adolescente desejado em 

relação àqueles que estão aptos para serem adotados.  

  Os quadros abaixo de nº 2 a nº 7 são sistematizações das questões 

contidas no formulário de entrevistas dos candidatos/as à adoção. Neles, será 

possível verificar a intenção de flexibilização desse perfil, contando com informações 

do perfil traçado pelos pretendentes quanto preferência ao sexo, à faixa etária, 
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restrições a grupo de irmãos, raça/cor, restrições por território de naturalidade e 

situação de saúde do adotado. 

  Já no quadro nº 8, é evidenciada a lista de crianças e adolescentes aptas 

à adoção no Município de Londrina, e o perfil de cada uma delas, totalizando apenas 

9 crianças e adolescentes, com diferentes, porém similares perfis.  

  Enfatiza-se, a título reflexivo, que algumas terminologias como, por 

exemplo, “aptidão” da criança e adolescente à adoção, nos causam estranheza. 

Entretanto, foram utilizadas rigorosamente como expressa no sistema do TJ. 

 

QUADRO 2 - QUANTO A SEXO 

Feminino Masculino Indiferente 

33 10 162 

 Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

  A partir dos dados do quadro 2 verifica-se que não há um grande impacto 

em relação a distinção de sexo, sendo que 162 habilitados se posicionaram indiferente 

ao sexo do adotado, enquanto 33 posicionaram-se com preferência ao sexo feminino, 

e 10 com preferência ao sexo masculino. 

 

QUADRO 3 - QUANTO A FAIXA ETÁRIA 

0 - 4 anos 

incompletos 

até 6 anos 

incompletos 

até 9 anos 

incompletos 

até 13 anos 

incompletos 

até 18 anos 

incompletos 

67 77 57 2 2 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

  O debate de adoção tardia perpassa a ideia de que a idade desta gira 

em torno de aproximadamente 2 a 3 anos idade, de acordo com Vargas (1998, apud 

Puretz e Luiz, 2007). 

  Através do quadro “Quanto à faixa etária” constata-se que há uma 

abertura dos pretendentes por crianças até 6 anos de idade, totalizando mais de 70% 

de preferência às crianças com até 6 anos incompletos. Excedendo essa faixa etária 

percebe-se que o percentual diminui em relação às 205 habilitações. 

  De acordo com os autores Puretz e Luiz (2007), há na adoção a 

mistificação de que crianças mais velhas possuem maior dificuldade quanto à 

adaptação na família adotiva, justificado pelas frustrações e sofrimentos, frutos dos 

rompimentos e traumas vivenciados em sua família de origem. Entretanto, a ilusão 
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escancara o preconceito existente e a necessidade de desmistificação da adoção de 

crianças mais velhas. 

 

QUADRO 4 - QUANTO A RESTRIÇÕES DE GRUPO DE IRMÃOS 

Aceitam grupos de irmãos Não aceitam grupo de irmãos 

105 100 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

  Os dados indicam que 51,21% dos pretendentes habilitados aceitam 

grupos de irmãos, demonstrando que culturalmente a restrição da adoção de grupo 

de irmãos se apresenta de forma menos impactante quanto o esperado, visando a 

preferência na adoção da criança solo, citado por Vargas (1998).  

  Os adotantes já estão mais preparados para a lógica e a importância da 

manutenção dos vínculos fraternais. Entretanto, quase 50% ainda é um número alto 

de pretendentes que não aceitam a adoção de irmãos, considerando o prejuízo 

possível em mais uma ruptura de vínculos. 

  Dado esse motivo, assim como a legislação prevê, a adoção de irmãos 

aptos e cadastrados no SNA, ocorre preferencialmente em conjunto visando a 

conservação dos laços fraternos, de modo que uma eventual separação deve basear-

se numa justificativa fundamentada e na possibilidade de manutenção de vínculos. 

Posto isto, através dos dados nota-se que essa perspectiva está introjetada nos atuais 

pretendentes à adoção, assim como presume na lei. 

 

QUADRO 5 - QUANTO A RAÇA/COR 

Indiferente Não aceitam 

brancos 

Não aceitam 

pardos 

Não aceitam 

negros 

Não aceitam 

amarelos 

Não aceitam 

indígenas 

96 6 30 88 78 100 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

  Os dados do quadro acima são um nítido demonstrativo quanto à 

dificuldade da população em desejar crianças negras, indígenas, amarelas e pardos.  

  De modo que se compreende raça como um conceito construído, Ramos 

(2019) cita o racismo quanto a cor da pele, e o valor social que esta possui através de 

uma herança histórica, social e cultural e que consequentemente influenciam seu 

comportamento social. 
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  Em uma pesquisa realizada pela autora supracitada, assim como 

exposto no quadro acima, foi visualizado que “a maior parte dos habilitados manifesta 

interesse por crianças brancas, enquanto uma boa parte não declara sua preferência 

(indiferente), corroborando para um sistema discriminatório de escolhas” (RAMOS, 

2019, p. 6 e 7).  

  Os dados demonstram escancaradamente o Brasil com uma 

organização estruturalmente racista e excludente, e assim, se mantém as práticas de 

exclusão e genocídio da população negra brasileira, como um exemplo. 

  Ainda, os autores Do Amaral e Bilar (2020), consideram que a expressão 

“étnico” da questão étnico-racial evidencia a desumanidade e as discriminações 

cometidas pelo modo de produção capitalista em sua forma de consolidação, 

impactando assim como as populações africanas, também os povos indígenas. Ao 

exprimir o desejo de não adotar crianças e adolescentes indígenas, negros, amarelos 

e pardos, expõe-se um problema estrutural de um sistema de opressão e violência 

racial. Impactando inclusive na capacidade protetiva e na efetivação dos direitos 

humanos desses indivíduos. 

 

QUADRO 6- QUANTO A RESTRIÇÃO POR TERRITÓRIO DE NATURALIDADE 

Indiferente Apenas 

PR 

Aceitam 

Sul 

Aceitam 

Sudeste 

Aceitam 

Centro 

Oeste 

Aceitam 

Norte 

Aceitam 

Nordeste 

40 40 108 96 35 4 5 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

  Assim como quanto aos outros aspectos do perfil traçado dos adotados, 

os elementos apresentados foram retirados das fichas preenchidas à Vara da Infância 

e Juventude, e posteriormente transformada nos dados inseridos no Sistema Nacional 

de adoção.  

  Os dados sugerem que pode haver uma xenofobia camuflada quanto à 

restrição por território de naturalidade apresentada pelos pretendentes ao afirmarem 

o desejo de adotar crianças cuja naturalidade é de regiões do Sul e Sudeste do Brasil, 

com pouca abertura para regiões Centro-oeste brasileira, e quase nulo o interesse de 

adoção de crianças e adolescentes originários da região Norte e Nordeste do país.  

  Isso, segundo Santana (2019) o corpo que não ocupa o mesmo território 

e não possui as mesmas características, aparência ou comportamento semelhares 
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aos traços físicos e culturais, são implicadores da desigualdade social transparecido 

também pela xenofobia.  

  Pode-se considerar que “esse preconceito de classe se expressa em 

comportamentos que beiram o fascismo, destilando discursos de ódio e de repulsa ao 

‘diferente’, ao/à estrangeiro/a, ao não familiar” (CFESS, 2016, p. 8). Ainda em seu 

texto afirma que “inseridos no contexto do neoliberalismo e carregados da herança do 

preconceito ao ‘outro’ [...], o racismo e a xenofobia ainda permeiam todas as relações 

na sociedade brasileira (CFESS, 2016, p. 11). 

 
QUADRO 7- QUANTO A SITUAÇÃO DE SAÚDE  

Aceitam Deficiência 

Física 

Aceitam Deficiência 

Mental 

Aceitam 

Soropositivo HIV 

Aceitam Doença 

Tratável 

2 0 4 147 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

  Os dados quanto à aceitação da situação de saúde da criança e do 

adolescente revelam o preconceito e a desvantagem em relação a padrões de 

normalidade, visto que de 205 habilitações à adoção, apenas 2 aceitam crianças e 

adolescentes com deficiência física, 4 aceitam adotados soropositivos para HIV 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), e nenhuma aceita com deficiências 

mentais. 

  Em que pese as mudanças conceituais e legislativas ao longo da história 

do Brasil, o corpo deficiente é qualificado como aquele que está fora dos padrões 

julgados normais, acarretando uma carga emocional e econômica, unido com mitos, 

preconceitos e desconhecimento. Dado esse motivo, vê-se mais abertura dos 

pretendentes quanto a doenças consideradas tratáveis (147 habilitações que 

aceitam), e não às crianças e adolescentes com deficiência. 

  Ademais, como menciona De Mozzi (2015) as diferentes formas de 

compreensão sobre deficiência devem se considerar a condição corporal da criança 

como uma das características constituintes de sua identidade e como variação da 

diversidade humana que precisa ser cultivada e respeitada. 

  No ano de 2014, foi acrescentado ao artigo 47 do Estatuto da Criança e 

da Adolescente a prioridade na tramitação dos processos de adoção de crianças com 

deficiência ou doença crônica, possuindo entendimento da importância do estímulo 
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que gera um desenvolvimento significativo a estas. Contudo, como demonstrado nos 

dados há poucos pretendentes que aceitam adotar uma criança com deficiência.  

  Destarte, o preconceito costuma inviabilizar a adoção deste grupo de 

crianças e jovens, que sem a inserção em famílias substitutas, chegam à idade adulta 

em acolhimentos.  

  Essas breves reflexões dos quadros nº 2 ao nº 7, dizem respeito ao que 

os pretendentes manifestam no momento da entrevista com os técnicos do Judiciário 

para qual fim se considerarem aptos. Abaixo, o quadro nº 8 trata do perfil de crianças 

e adolescentes “disponíveis” para a adoção no Município de Londrina. 

 
QUADRO 8- PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES APTOS À ADOÇÃO NA 
COMARCA DE LONDRINA/PR 

Data Aptidão 
Adoção 

Sexo Idade Raça/Cor Situação de 
saúde 

12/03/2012 Masculino 17 anos Branco Deficiência 
mental 

10/12/2014 Masculino 13 anos Negro Sem deficiência 
ou doença 

tratável 

12/02/2015 Feminino 15 anos Parda Deficiência 
mental 

04/10/2017 Masculino 11 anos Branco Deficiência 
mental 

03/07/2018 Feminino 
 

16 anos Negra Doença tratável 

26/03/2018 Feminino 
 

13 anos Branca Doença tratável 

25/11/2020 Masculino 15 anos Parda 
 

Sem deficiência 
ou doença 

tratável 

25/11/2020 Masculino 12 anos Parda 
 

Deficiência física 
e mental 

09/09/2021 Feminino 
 

13 anos Branca Doença tratável 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 02/12/2021 

 

  O quadro acima exibe o perfil de uma criança e oito adolescentes que 

estão aptos e cadastrados no Sistema Nacional de Adoção à espera de uma família 

adotiva.  

  Os dados demonstram um número de 9 sujeitos aptos à adoção no 

município de Londrina. Se refletirmos em relação ao número de crianças e 

adolescentes presentes em instituições de acolhimento (mesmo sem ser o objeto de 

estudo), é de conhecimento geral dentro dos serviços que atendem essa 
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especificidade que há um número elevado de criança e adolescentes sob a tutela do 

Estado através dos serviços de acolhimento institucional. 

   Assim, não se sabe ao certo se os dados são reflexo da seriedade do 

tema, que assim como previsto na legislação, se reconhece como medida 

excepcional, ocorrendo após realizada diferentes tentativas de reinserção na família 

de origem, como citado no primeiro capítulo do presente trabalho. Ou mesmo, retrato 

da insuficiência e precariedade, relacionado ao número de servidores do judiciário e 

o número de processos, levando a demora da atuação em processos em que o poder 

familiar é questionado judicialmente.  

  Pelos dados da primeira coluna, é possível verificar a data em que este 

sujeito foi inserido no sistema de adoção, e, na terceira coluna a idade em que se 

encontra atualmente. Dessa forma, realizando a média verifica-se que dos nove 

indivíduos, seis se tornaram aptos à adoção ainda quando crianças, e três quando já 

eram adolescentes.  

  Dos seis citados, um foi incluído ao SNA aos seis anos de idade, um aos 

sete anos de idade, um aos oito anos de idade, dois aos dez anos de idade, e um aos 

11 anos de idade. Sendo que a inserção mais antiga aconteceu no ano de 2012, e 

atualmente a criança que contava com seis anos de idade, é um adolescente de 17 

anos. Dos três inseridos no SNA já adolescentes, dois foram incluídos aos 13 anos de 

idade e um aos 14. 

  Quanta às outras características do perfil, quatro dos nove adolescentes 

e criança são meninas, enquanto cinco são meninos. Quanto à raça/cor, quatro são 

brancos, três pardos e dois negros.  

  Nota-se uma semelhança quanto à situação de saúde, enquanto três 

deles possuem deficiência mental, um possui tanto deficiência metal quanto física, 

três doenças tratáveis e dois sem deficiência ou doença tratável. A partir da análise 

do quadro nº 7, se reconhece que há maior abertura dos pretendentes quanto a 

crianças com doenças consideradas tratáveis, ou sem deficiências. Assim, é 

necessário detalhar o perfil desses adolescentes que possuem doenças com 

condições tratáveis e dos que não possuem nenhuma doença ou deficiência.  

  Das três adolescentes com doenças tratáveis, uma tem 16 anos e é 

negra, e duas tem 13 anos e são brancas. Enquanto os adolescentes sem deficiência 

ou doenças detectadas, possuem 13 e 15 anos, e um é negro, enquanto o outro é 

pardo. 
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  Dessa forma, a partir da análise dos perfis traçados pelos pretendentes 

a adoção do Município de Londrina em comparação com o perfil de crianças e 

adolescentes aptos à adoção neste mesmo município, identifica-se que o perfil das 

crianças e adolescentes que seguem na lista de espera à adoção em Londrina 

apresentam as mesmas características majoritariamente desconsideradas pelos 

adotantes.  

 

4.1.3 Tempo de Espera dos Habilitados à adoção no município de Londrina/PR 

  Nesse subtópico será apresentado o número de habilitados que ainda 

não efetivaram a adoção no Município de Londrina/PR, totalizando 205 processos de 

habilitados.  

 

QUADRO 9- QUANTO AO ANO DE HABILITAÇÃO DOS PRETENDENTES  

Ano 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hab. 1 7 28 32 21 33 19 42 22 

Fonte: Produzido pela autora com base no Sistema Nacional de Adoção. Data: 25/01/2022 

   

  O quadro acima mostra na primeira linha o ano de habilitação dos 

pretendentes e na linha seguinte a quantidade de habilitados daquele ano que ainda 

não foram contemplados com a adoção.  

  Esclarece-se que a linha de habilitados se refere a quantidade de 

habilitações e não de pretendentes, entendendo que uma habilitação pode ter um 

casal de pretendentes, ou também, ser de uma única pessoa solo.  

  Surpreendentemente verifica-se uma habilitação cujo tempo de espera 

tem sido de 11 anos, já que ela foi realizada no ano de 2011. Ademais, há sete 

habilitações iniciadas em 2014, contando atualmente com 8 anos de espera, vinte e 

oito habilitações com 7 anos, trinta e duas com 6 anos, vinte e uma com 5 anos, trinta 

e três com 4 anos, dezenove com 3 anos, quarenta e duas com 2 anos, e por fim vinte 

e duas habilitações realizadas no ano de 2022, e que permanecem na lista de espera 

dos pretendentes. 

  A partir dos dados quantitativos do quadro 8, verifica-se que no 

Município de Londrina há oito adolescentes e uma criança à espera de uma família 

adotiva; e pelo quadro nº 9 observa-se 205 habilitações de pretendentes à espera de 

um filho por via adotiva. Dessa forma, a afirmação do Cadastro Nacional de Justiça 
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(CNJ) inserida na introdução do presente trabalho, confirma haver mais pretendentes 

à adoção do que crianças e adolescentes aptas a serem adotadas.  

  Sendo assim, segue o questionamento de qual o motivo da espera dos 

habilitados na fila do Sistema Nacional de Adoção e por outro lado, crianças e 

adolescentes que completam sua maior idade nos abrigos, e ainda aptas, não são 

adotadas?   

  Através do quadro nº 9, referente ao ano de habilitação dos 

pretendentes, nota-se pelo tempo de espera que o adotante manifesta uma série de 

exigências e caracterizações em relação à criança e adolescente adotado. Fala-se 

sobre algo cultural que é o desejo da maternidade, entretanto o desejo da maternidade 

do modo que foi idealizado pelo pretendente, não o desejo de se tornar pai e mãe pela 

via adotiva.  

  Essa possibilidade de escolha do perfil presente nos modos de filiação 

adotiva aparenta provocar uma hierarquização de características identitárias, sendo 

mais ou menos aceitáveis pelos pretendentes à adoção. No perfil traçado com a 

aceitação ou rejeição, transparece o fato de que o adotante escolhe a criança 

desejada, anexando sua própria idealização do sujeito. Entretanto, esse modo de 

escolha das características do filho só se torna possível através da adoção, sendo 

impraticável por meio da filiação por via biológica, implicando no espaço pessoal 

enquanto sujeito daquela criança ou adolescente adotados. 

 

A naturalização do que é histórico ganha legitimidade pelo poder hegemônico 
e oculta a violência, as hierarquias (de poder nas relações sociais) produzidas 
por estereótipos cuja função é biologizar o que é social nas relações e 
práticas sociais. A naturalização é a mediação para a essencialização da vida 
social. É, por assim dizer, a perpetuação da hegemonia do capital sob a 
experiência de vida dos sujeitos sociais concretos (ALMEIDA, 2013, p.138). 
 

  Em virtude dos dados utilizados na pesquisa, nota-se ainda um abismo 

entre o perfil desejado e o perfil existente de crianças e adolescentes à espera pela 

adoção.  

Ao mesmo tempo em que a ideologia tem levado a novas formas de 
expressão de tais fenômenos, expande-se também os processos de luta 
contra qualquer forma de violência e opressão no que diz respeito a práticas 
preconceituosas e discriminatórias, sejam elas por gênero e identidade de 
gênero, cor, etnia, orientação sexual, religião, nacionalidade, idade e 
condição física.  O tamanho da abrangência quando se fala em preconceito 
e discriminação concerne a qualquer desvio do que está posto na sociedade 
como “padrão” (DA MOTTA, 2018, p.39). 
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  Com relação a essas demandas, o Serviço Social tem um papel 

essencial, entretanto não só ele, em problematizar o debate frente à violência 

subjetiva, objetiva, sistêmica e simbólica, refletindo no quadro das crianças e 

adolescentes que permanecem no Sistema Nacional de Adoção, revelando 

similaridade em seus perfis. 

  Barroco (2015) põe em questão a violação de direitos humanos, 

determinados por discriminações, dado a ideologia conservadora e reprodutora de 

valores e tradições históricas e estruturais, mantidas pelas elites burguesas com o 

alvo direcionado aos grupos e sujeitos fora da ordem social e do pensamento 

dominante.  

 

Ao materializar-se na exploração, na dominação, na desigualdade, na 
violência objetiva e subjetiva, a acumulação capitalista e o neoliberalismo 
criaram as bases concretas para a reprodução social da barbárie manifesta 
em ideias, valores e comportamentos (BARROCO, 2015, p.626). 

 
  Logo, o reflexo desses preconceitos segmenta parte da sociedade que 

é restrita da efetivação de seus direitos sociais e fundamentais. Trazendo esse 

aspecto para o objeto da pesquisa, os dados permitem com que seja possível verificar, 

crianças e adolescentes com direitos restritos e os motivos para tal. 

 
Devido ao preconceito e a discriminação, há a exclusão de certos grupos, que 
deixam de participar de nossa sociedade, isto significa que os mesmos não 
possuem seus direitos efetivados. A exclusão é o ato de restringir o acesso 
de certas pessoas àqueles direitos que deveriam ser garantidos a todos. 
Assim, [...] todas as crianças e adolescentes possuem o direito à convivência 
familiar, porém, este direito nem sempre é efetivado, visto que muitos destes 
estão abrigados, vivendo longe de sua família de origem, e sem perspectivas 
de conviver em uma família substituta (PURETZ E LUIZ, 2007, p. 296). 

 
  Os autores Puretz e Luiz (2007), ainda caracterizam essa série de 

exigências como a busca pelo filho idealizado se contraponto a filho real, 

independente da via pela qual ocorra a filiação, seja ela pela via biológica ou mesmo 

pela via adotiva, a criança ou o adolescente demonstrará e enfrentará uma série de 

desafios comuns e próprios da idade e do cotidiano, e o desejo de exercer 

maternidade e paternidade por si só, deveriam aparecer como principal aspiração. 

Desse modo os autores afirmam: 

 

Destarte, nos ficou explicito que as pessoas normalmente recorrem à adoção 
para satisfazer desejos pessoais, e, em contrapartida, dificilmente há uma 
preocupação com as necessidades daqueles que se encontram abrigados. 
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Consideramos que o ideal seria unir a vontade à necessidade. Isto é, aliar o 
desejo dos pretendentes de serem pais, e ao mesmo tempo proporcionar uma 
família para uma criança ou adolescente que apresentasse esta necessidade 
e manifestasse este desejo (PURETZ E LUIZ, 2007, p. 293). 
 

  Observando pela pesquisa que majoritariamente os pretendentes 

seguem uma padronização quanto ao perfil desejado. Assim, a legislação civil no 

artigo 163 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) quando enuncia que o 

prazo para a criança e o adolescente permanecer acolhido institucionalmente é de 

120 dias, e após este prazo delibera-se a suspensão do poder familiar pela família de 

origem e a inserção em uma família adotiva, esse prazo se distancia da realidade em 

virtude da exclusão de determinados perfis pelos pretendentes à adoção. 

  Como citado por Almeida (2017), nossa sociedade e suas características 

advindas do modo de produção capitalista e reprodutor das desigualdades sociais, 

verifica-se diversas formas de opressão nas relações sociais e cotidianas, nas 

organizações sociais e nos papéis que nos são atribuídos. Caracteriza-se dessem 

modo a configuração de uma reprodução patriarcal, racista e capitalista, entre outros 

preconceitos demarcados pelas desigualdades sociais.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como objeto de pesquisa: “O tempo decorrente para a 

efetivação do processo de adoção no Município de Londrina está relacionado ao perfil 

traçado pelos adotantes?”, e trabalho procurou desvendar se o tempo de espera dos 

pretendentes à adoção está relacionado ao perfil traçado por estes, no Munícipio de 

Londrina/PR. 

Há oito adolescentes e uma criança na fila de espera do Sistema 

Nacional de Adoção pela comarca de Londrina. Apesar de que alguns estejam há 

muito tempo aptos e à espera de uma família adotiva, eles permanecem na 

expectativa de que a adoção ainda ocorra. Desse modo, reconhecendo que há 205 

pretendentes e nove crianças e adolescentes à espera da adoção, ambos do mesmo 

município, entende-se que há um abismo entre o pretendente e o possível adotado, 

visto que ainda há crianças e adolescentes que crescem, se desenvolvem, e 

completam sua maior idade nas instituições de acolhimento. 

Através da pesquisa, foi possível confirmar que há uma relação desse 

tempo de espera dos pretendentes até a efetivação do processo de adoção, com o 

perfil traçado por eles. No terceiro capítulo, através dos dados inseridos em tabelas, 

notou-se que majoritariamente o perfil traçado pelos pretendentes a adoção, em 

Londrina, é: crianças de até 6 anos de idade; brancas ou pardas; naturais da região 

Sul e Sudeste do país; sem deficiência física, mental ou soropositivo HIV, possuindo 

uma abertura para crianças com doenças tratáveis.  

O perfil pretendente e idealizado evidencia os preconceitos 

introjetados, fruto de uma sociedade patriarcal, estruturalmente racista, xenofóbica e 

capacitista. As desigualdades sociais e no sistema de classes foram desvendadas 

através dos dados quantitativos, permitindo a realização de uma análise crítica sobre 

as expressões da questão social, que se particulariza frente a sociedade capitalista. 

Por outro lado, o baixo número de crianças e adolescentes destituídas 

do poder familiar, e por tanto, aptas à adoção no Município de Londrina, pode ser 

resultado do trabalho realizado pelas equipes interprofissionais do Tribunal de Justiça 

do Paraná na tentativa de possibilitar o retorno familiar dessas crianças à sua família 

de origem, bem como do amadurecimento quanto a destituição do poder familiar, 

sendo prioritária a manutenção da criança e do adolescente em sua família de origem. 

 Tendo em vista que a adoção deve ser medida excepcional e 
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irrevogável, a tentativa de reinserção familiar é de extrema importância e necessidade, 

indo de encontro com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, mas 

também de suas famílias, as quais também são vítimas de um sistema no qual ocorre 

a criminalização da pobreza, a violência social e a moralização dos pobres.  

  À vista de algumas práticas judiciárias que visam a proteção da criança 

e adolescente quanto a destituição do poder familiar, de acordo com Farias (2018), 

observa-se muitas crianças cujos pais perderam o poder familiar, sendo violentados 

socialmente pelo Estado.   

   “O Estado assume seu papel de instrumento de dominação no sentido 

que criminaliza a pobreza e culpabiliza as mulheres por não terem condições de criar 

seus filhos” (FARIAS, 2018, p.70). Para além, observa-se a insuficiência de políticas 

públicas relacionadas à família, também em relação à mulher que vivencia a 

precariedade maternal. Embora não seja o objeto desta pesquisa, é de extrema 

importância citar a realidade do país, mostrando, desde o início alguns processos que 

deveriam proteger, mas na verdade violentam e oprimem.  

O trabalho não esgota o tema e os debates acerca dele, tendo em 

vista que essa foi uma aproximação com a lista de adotantes e de crianças e 

adolescentes aptos a esse modo de filiação. Pela qual se pode observar que há muito 

a se fazer pelos profissionais atuantes com essa temática, e dessa forma, pelo próprio 

Sistema Judiciário, a fim de ampliar o debate da importância da adoção da criança e 

adolescente pelo desejo da filiação, e não da idealização.  

É de extrema necessidade também que se exponha a realidade de 

crianças e adolescentes que permanecem institucionalizadas à espera de uma família 

adotiva, e seu processo de pós acolhimento, visto o prejuízo do desenvolvimento 

pessoal e contínuo, sem o exercício de um dos direitos fundamentais presentes no 

ECA, o direito da convivência familiar e comunitária.  

Em Londrina, há uma rede em conjunto com a Vara da Infância do 

Poder Judiciário que realiza um trabalho de apoio à adoção, por meio da promoção 

de encontros debates e projetos sobre a adoção legal. Para mais, o Tribunal de Justiça 

do Paraná utiliza um meio de comunicação através do aplicativo ‘A.dot’, no qual 

possibilita pretendentes habilitados a conheceram crianças e adolescentes em 

condições jurídicas de adoção e que permanecem à espera de uma família.  

A despeito dos avanços e tentativas a fim de minimizar o abismo entre 

ambas as esperas, do pretendente e do adotado, o tema referente ao perfil 
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majoritariamente escolhido pelos habilitados precisa ganhar visibilidade em toda a 

sociedade afim de se debater a questão, desmistificar preconceitos, e expor um dos 

principais motivos pelo qual há uma demora para a efetivação da maioria das adoções 

pelos pretendentes já habilitados.  

  Os autores, Faleiros e Moraes (2014) discutem a necessidade da 

descontração da família idealizada e do filho ideal, a fim de que não ocorra conflitos 

gerados pelo imaginário parental, visto que a falta da preparação das famílias também 

contribui para a devolução de crianças. 
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