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Resumo: A adoção, como instrumento de inclusão em núcleo familiar distinto, existe 
desde os primórdios. Mas, a partir da Idade Moderna, inclui-se entre as finalidades da 
adoção resolver a situação de crianças e adolescentes órfãos ou desamparados. Nos 
dias atuais, criança e adolescente são reconhecidos como sujeitos detentores de 
direitos. Com a positivação dos direitos infanto-juvenis brasileiros, é o superior 
interesse da criança e do adolescente que deve permear as relações jurídicas que os 
envolverem, incluindo-se a adoção. Entretanto não foi suficiente catalogar direitos 
para efetivamente garanti-los. Meninos e meninas continuam sendo abandonados, 
recolhidos em instituições estatais, crescendo na solidão e na incessante espera por 
uma família substituta que nunca chega. Ainda que a legislação tenha zelado pelo 
bem-estar das crianças e dos adolescentes, sua eficácia está condicionada ao 
componente humano. Não se pode esquecer que a adoção exige envolvimento dos 
participantes. Muitas vezes a família que opta pela adoção não foi preparada para tal 
responsabilidade. Logo, vê a adoção como alternativa para uma filiação biológica 
frustrada e busca pelo adotando que considera o filho ideal. O Estado permite que o 
adotante escolha a criança a ser adotada por suas características físicas e do seu 
estado de saúde. Assim, a adoção continua sendo um meio para suprir as aspirações 
da sociedade, enquanto, crianças e adolescentes crescem sozinhos e desprotegidos, 
acobertados por um admirável, mas, ineficaz princípio de proteção integral.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se dispõe a discutir se a prerrogativa de escolha das características físicas 
e mentais do adotando está em consonância com o princípio da dignidade humana e o 
direito fundamental à convivência familiar assegurados constitucionalmente a toda 
criança e adolescente. Nos dias atuais, embora reconhecidos os direitos desses 
civilmente incapazes por meio da Constituição da República Federativa do Brasil e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção permanece servindo aos desígnios do 



adotante, pois a sociedade continua utilizando a adoção como simples artifício de 
filiação, quando esta não é alcançada pela via natural.  

O principal objetivo deste artigo é analisar se, efetivamente, a atual feição do processo 
de adoção respeita a condição humana do adotando e permite que o direito 
fundamental à convivência familiar seja garantido às crianças e adolescentes 
disponíveis à adoção, enfatizando-se a possibilidade de escolher o adotando por suas 
características físicas e mentais, durante o trâmite judicial do processo de adoção.  

Conceitua-se o princípio da dignidade humana para confrontá-lo com a prerrogativa de 
escolha do adotando, por particularidades físicas e mentais, analisando-se as 
consequências de tal seleção, que subtrai da criança e do adolescente o direito 
fundamental à convivência familiar e implica resultados nocivos ao desenvolvimento 
dessas pessoas. 

Objetiva-se sugerir uma mudança na forma de seleção, abolindo a escolha com base 
nas características físicas e mentais do adotando, bem como os benefícios que essa 
mudança traria aos adotantes, às crianças e aos adolescentes disponíveis à adoção, 
bem como a toda sociedade civil brasileira.  

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE OS CONCEITOS DE ADOÇÃO  

A adoção, que é um "ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho 
independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afinidade" 1, é um dos institutos mais antigos da humanidade.  

Já nos primórdios da Idade Antiga, crianças, adolescentes ou adultos eram colocados 
aos cuidados de uma família substituta. A diferenciação que se assinala dos tempos 
antigos até hoje é a conceituação e finalidade do instituto. 2  

Para os povos gregos e romanos a adoção tinha cunho, fundamentalmente, religioso, 
ou seja, prestava-se à perpetuação do culto familiar e só era utilizada quando o casal 
não pudesse gerar filhos biológicos. 3  

Na Idade Moderna, a adoção destacou-se por conta do Código Civil francês, porque o 
imperador Napoleão Bonaparte, diante da esterilidade de sua esposa, Josefina, 
desejou adotar Eugene de Brauharmais. 4  

No Brasil, foi o Código Civil de 1916 que positivou a possibilidade de adoção, por 
contrato celebrado entre adotante e adotado ou entre aquele e os representantes 
legais desse. A adoção poderia ser dissolvida nas hipóteses previstas nos artigos 373 e 
374 do antigo Código. O adotante deveria ter mais de cinquenta anos, não ter filhos e 
a diferença de idade entre adotante e adotado ser maior do que dezoito anos. 

Foi somente a partir de 1959, quando, nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou a Declaração Universal dos Direitos 
da Criança, que se passou a dar a devida e necessária atenção aos direitos dos 
infantes. Mas, no Brasil, antes disso a Lei n. 3.133, de 8 de maio de 1957, já havia 



alterado substancialmente o instituto, possibilitando a adoção por pessoas que já 
tivessem filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos. Principiava-se um novo 
conceito de adoção e agora para privilegiar, sobretudo, o bem-estar da criança.  

Em 2 de junho de 1965, entrava em vigor, no país, a Lei n. 4.655, que estabelecia outra 
modalidade de adoção a legitimação adotiva, que se processava via judicial, era 
irrevogável, cortava os laços com a família de origem e permitia o gozo de direitos 
sucessórios. 

O Código de Menores, Lei n. 6.697 de 10 de outubro de 1979, revogou expressamente 
a Lei n. 4.655/65, estabelecendo duas modalidades de adoção: a simples, realizada de 
acordo com o Código Civil de 1916; e a plena, estabelecida de conformidade com a 
nova lei, mantendo as inovações trazidas pela lei revogada.  

O Código de Menores preconizava o abrigamento de crianças desamparadas, órfãs ou 
retiradas do lar familiar em instituições estatais como meio de assegurar seus direitos 
e bem-estar. No entanto, em nada contribuiu para a questão da adoção e menos ainda 
para diminuição do número de crianças e adolescentes desamparados. O que ocorreu 
foi destacar as instituições de abrigamento como medida de proteção ao menor 
abandonado. 5  

3 A CONFIGURAÇÃO ATUAL DA ADOÇÃO NO BRASIL 

Em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa 
do Brasil, a adoção equiparou-se à filiação natural no Brasil, tornando o adotado 
detentor de todos os direitos inerentes a um filho biológico, proibidas todas as 
designações discriminatórias.  

A promulgação da Lei n. 8.069/90, em 13 de julho de 1990, conhecida como Estatuto 
da Criança e do Adolescente, marca o nascimento de uma nova era para o direito 
infanto-juvenil brasileiro. A citada lei foi fundamentada no princípio da proteção 
integral à criança e ao adolescente, que, para Pereira, significa: "liberdade-respeito-
dignidade". 6  

Efeito da nova especialização da adoção é que, hoje, existe apenas uma modalidade de 
adoção, de caráter irrevogável, concedida por sentença, com o intuito maior de criar 
verdadeiros laços de paternidade e filiação entre a família substituta e o adotando, 
bem como desligando a criança ou adolescente completamente de sua família de 
origem, mantidos, tão-somente, os impedimentos matrimoniais. 7  

Convém salientar que o presente artigo dispõe-se a analisar o processo de adoção 
daquelas crianças ou adolescentes, cujos pais biológicos já tiveram o poder familiar 
extinto e encontram-se abrigadas em instituição estatal à espera de um pretendente 
para adotá-los. Ou seja, a pessoa interessada em adotar não detém a tutela ou guarda 
de fato ou de direito do adotando e, via de consequência, busca no Poder Judiciário, 
além do procedimento legal de adoção, escolher uma criança ou adolescente que 
esteja disponível para adoção, mas com as características desejadas. 



O Código Civil de 2002 não trouxe avanços em relação à adoção, limitando-se a 
reproduzir alguns dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A única 
inovação foi a redução da idade mínima para adotar de vinte e um para dezoito anos. 8  

O artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a autoridade 
judiciária mantenha, em cada comarca ou foro regional, um cadastro das crianças e 
adolescentes habilitados à adoção e outro dos pretendentes interessados em adotar. 

No Estado de Santa Catarina, esse cadastro hoje é composto por dados de 
pretendentes e de adotandos em âmbito estadual, mas já está em fase de implantação 
um cadastro único de alcance nacional. O Cadastro Nacional de Adoção foi lançado em 
29 de abril de 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça e objetiva centralizar todos os 
dados sobre adoção no país, pretendendo, entre outros, acelerar e otimizar os 
processos de inserção de adotandos em famílias substitutas. 

De qualquer modo, especificamente acerca da inscrição dos pretendentes à adoção, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê alguns requisitos gerais para habilitação 
desses interessados. Um deles está disposto no artigo 42 combinado com o artigo 
1.618 do Código Civil e estabelece que podem habilitar-se à adoção os maiores de 
dezoito anos, casados ou convivendo em união estável, bem como somente um 
homem ou mulher, independente do estado civil. O outro requisito está previsto no 
parágrafo 3º do artigo 42, exigindo que o adotante seja, pelo menos, dezesseis anos 
mais velho que o adotando. 

Ciente dos referidos requisitos, o interessado deverá se dirigir ao serviço social forense 
de sua comarca, manifestando sua intenção de adotar, munido de carteira de 
identidade, de documento com o número de cadastro de pessoa física, comprovantes 
de renda e residência, atestados de saúde física e mental, bem como de certidão 
negativa de antecedentes criminais. A apresentação de tais documentos permite uma 
breve investigação sobre os antecedentes psicológicos, sociais e financeiros do 
pretendente, tendo por escopo avaliar se o pretenso candidato terá condições 
suficientes para receber uma criança ou adolescente como filho. Ultrapassada essa 
fase, o pretendente será informado acerca dos procedimentos iniciais, os quais 
variarão de acordo com o que cada comarca estabelecer. 9  

Os pretendentes à adoção preencherão um cadastro, que será submetido à apreciação 
do magistrado, após ouvido o membro do Ministério Público. Esta inscrição tem a 
finalidade de registrar os dados pessoais do pretendente, qual a motivação que o 
levou a buscar a adoção e quais suas expectativas em relação ao adotando. Neste 
documento o pretendente indica as características físicas, mentais e biológicas que 
deseja encontrar no adotando. 10  

Portanto, deferido o pedido que habilita o pretendente à adoção e respeitada a ordem 
de inscrição, passa-se a confrontar as expectativas em relação ao adotando apontadas 
pelo adotante com a descrição das crianças e adolescentes que se encontram 
disponíveis à adoção. 



É aí que desponta uma das controvérsias da adoção. Na teoria, a ideia é buscar uma 
família para a criança ou adolescente disponível à adoção e não o contrário. Seguindo 
essa orientação, talvez devesse o adotando escolher a família ideal para adotá-lo, no 
entanto é o pretendente quem manifesta suas preferências e é quando se encontra 
uma criança ou adolescente que se enquadra nas suas expectativas que se efetiva a 
adoção. Logo, o tempo de espera pelo adotando dependerá das expectativas anotadas 
no cadastro pelo pretendente.  

Em recente pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, constatou-
se que a busca por características específicas do adotando é a segunda maior causa de 
delonga no processo de adoção, figurando, como maior causa, ainda, o processo de 
destituição do poder familiar. Evidencia-se que, pelos dados recolhidos até agora pelo 
Cadastro Nacional de Adoção, em nível nacional, existem 469 crianças e adolescentes 
disponíveis para adoção, enquanto 4.106 famílias aguardam a chegada do adotando 
sonhado. Para o vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Doutor 
Francisco Oliveira Neto, o tempo de espera do pretendente e, especialmente, do 
adotando institucionalizado, só diminuirá se houver uma "flexibilização" do perfil 
procurado, uma vez que as crianças mais desejadas, quais sejam, recém-nascidas, 
meninas e de cor branca são a absoluta minoria disponível à adoção. 11  

De qualquer forma, aparecendo o adotando que se enquadre na descrição esperada 
pelo pretendente, iniciar-se-á o processo judicial de adoção.  

Retomando aqueles dados mencionados pela Associação dos Magistrados Brasileiros, 
infere-se que, hoje, no Brasil, há centenas de crianças e adolescentes à espera de uma 
família enquanto milhares de pretendentes procuram por um filho, sem que estes dois 
lados se encontrem e se completem. Tem-se, assim, como imprescindível, examinar 
quais são as reais motivações que levam uma pessoa a buscar a adoção.  

É inevitável anotar que a adoção foi, é e levará algum tempo para deixar de ser vista 
apenas como uma alternativa para a incapacidade de procriar. Via de regra, a intenção 
de trazer para o seio da família uma criança desconhecida nasce face à impossibilidade 
de reprodução natural, explicando o porquê da maioria dos pretendentes elegerem o 
recém-nascido, saudável e de etnia idêntica à dos adotantes. É neste bebê que o 
adotante vislumbra uma maneira de vivenciar todas as experiências de uma filiação 
natural. 12  

Este conceito de adoção, muito presente na atual conjuntura brasileira, faz com que 
apareça a figura da criança idealizada, totalmente oposta às características do 
adotando institucionalizado e apto à adoção, o qual aguarda, precisa e tem o direito 
constitucional de conviver em ambiente familiar. 13  

Dentre as outras razões que levam uma pessoa a adotar, nota-se uma predominância 
da satisfação pessoal. E é o que demonstra pesquisa extraída da obra de Weber, na 
qual se questionou a duzentas e quarenta famílias adotantes qual foi a motivação que 
as levou a adotar. Constatou-se que cinquenta por cento dos entrevistados o fizeram 
porque não haviam conseguido gerar filhos biológicos ou porque buscavam um 
segundo filho de determinado sexo. 14  



Os números indicam que a impossibilidade de ter filhos biológicos é, ainda, a principal 
razão que leva à adoção de uma criança, mostrando que as famílias continuam vendo a 
criança como um meio de satisfação do desejo da maternidade/paternidade. 

Assim, ao considerar que crianças com mais idade, muitas negras e mulatas, têm 
pouquíssimas oportunidades de serem adotadas no Brasil, o caminho encontrado tem 
sido a adoção internacional, porque o pretendente estrangeiro anseia pela vinda de 
um filho, sem reclamar um rol de predicados físicos e aceitando com muito mais 
facilidade o adotando aqui menos preferido. Reflexo de um processo de 
conscientização pelo qual países mais desenvolvidos já foram submetidos, permitindo 
que a sociedade visualizasse o enorme alcance e objetivo que a adoção pode ter. 15  

Preconceitos circundam a adoção no Brasil, existindo, até mesmo, a ideia de que, ao 
adotar, a criança tenha que ser escolhida com minúcia, investigando-se seu passado, 
suas origens, porque seus traços genéticos predeterminariam sua personalidade. 16  

Uma fantasia, visto que, se assim fosse, filhos biológicos jamais tomariam caminhos 
diferentes daquele seguido por seus pais. Conforme entendimento de Verdier 17 , 
"Adotar é acreditar que a história é mais forte do que a hereditariedade, que o amor é 
mais forte que o destino [...]". 

No tocante às expectativas apontadas pelos pretendentes e tendo como parâmetro a 
cartilha Mude um destino, desenvolvida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, 
63,5% dos interessados em adotar aceitariam ambos os sexos, 27% desejam uma 
menina e 9,5%, adotariam um menino. 18  

Em que pese o grande número de pretendentes não fazer distinção ao sexo do 
adotando, aqueles que especificamente esperam por uma menina são três vezes mais 
numerosos do que os que desejam um menino. 

Talvez os registros mais atemorizantes sejam os relativos à idade do adotando. 
Verifica-se que a absoluta maioria dos interessados (60,3%) deseja e espera apenas 
por crianças que possuam, no máximo, três anos de idade, dos quais 32,1% desejam 
adotar bebês com até seis meses de idade. A partir dos seis anos, reduz-se 
drasticamente a probabilidade de a criança ser reinserida no convívio familiar (7,2%), 
se comparada com a de um recém-nascido. Apenas 1,1% dos interessados aceitariam 
adolescentes. 19  

Verifica-se, portanto, que o perfil das crianças e dos adolescentes disponíveis para 
adoção não condiz com os anseios dos adotantes, logo a grande maioria das crianças e 
adolescentes institucionalizados continuarão nos abrigos, provavelmente até atingirem 
a maioridade, não usufruindo o direito à convivência familiar. 

A ausência de conscientização social combinada com a omissão dos órgãos estatais no 
sentido de reestruturar o senso comum deixa de elevar a adoção ao seu merecido e 
emergencial desígnio: garantir o direito de toda e qualquer criança ou adolescente ao 
convívio familiar. 



4 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E O DIREITO FUNDAMENTAL À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR VERSUS PRERROGATIVA DE ESCOLHA DAS 
CARACTERÍSTICAS DO ADOTANDO 

O princípio da dignidade da pessoa humana está disposto no inciso III do artigo 1º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, lugar de absoluto destaque no 
ordenamento jurídico brasileiro. Hoje, para os Estados Democráticos de Direito, 
predominantes no hemisfério ocidental, a dignidade humana é fundamento das 
constituições. Sarlet a define como: 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos. 20  

Embora o princípio da dignidade humana esteja assegurado constitucionalmente e 
reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se que submeter 
crianças e adolescentes institucionalizados e disponíveis à adoção a uma seleção com 
base em características físicas e mentais não condiz com as concepções de dignidade 
humana. 

Quanto mais porque essa triagem é realizada para satisfazer o desejo de outrem, o 
pretendente à adoção, como sustenta Schreiner: "a cultura da adoção, apesar de estar 
sendo trabalhada e modificada por diferentes instâncias da sociedade, ainda privilegia 
o desejo dos candidatos em detrimento das necessidades das crianças". 21 Há, assim, 
flagrante violação à dignidade dessas crianças e adolescentes.  

Inicialmente, é de importância registrar que um dos fundamentos da moderna adoção 
é, em tudo, assemelhar a filiação adotiva à constituição natural de prole. 

Como se sabe, ao gerar um filho biológico é impossível que os genitores manifestem 
suas preferências físicas e mentais sobre a criança que irá nascer. Só é possível ter 
certeza de que o filho será um recém-nascido e que sua etnia será idêntica à dos 
ascendentes. Sexo, eventuais problemas de saúde, cor dos olhos e demais 
peculiaridades biológicas não poderão ser programadas.  

Convém lembrar, apesar da biogenética a partir do século XX ter angariado enorme 
avanço, não devem ser as técnicas de reprodução medicamente assistida utilizadas 
para seleção das características do filho, salvo em caso de doença ligada ao sexo, como 
dispõe a Resolução n. 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina 22. A propósito, 
sobre a recente descoberta da medicina, possibilitando desvendar patologias no ainda 
embrião, manifestou-se o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de 
Portugal:  

a utilização desta técnica para a seleção de embriões em função de características 
físicas que não estão associadas a qualquer patologia, designadamente, para escolha 
ou melhoramento de características consideradas normais é eticamente inaceitável. 23  



O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de Portugal manifestou-se 
contrário à manipulação do embrião para atender anseios dos genitores, sustentando 
que a possibilidade de escolher as características físicas do filho acarretaria afirmar 
que determinado biótipo sobrepõe-se a outros e configuraria flagrante atentado ao 
princípio constitucional da dignidade humana.  

Resguardadas as devidas distinções, pela adoção é possível realizar aquilo que o 
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considera "eticamente inaceitável" 
na reprodução biológica, ou seja, decidir sobre as características físicas de um futuro 
filho.  

Não se pode vislumbrar dignidade humana que, nas palavras de Moraes 24 , 
representa a "necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 
humanos" quando se reduz uma criança ou um adolescente desamparado a mero 
objeto de desejo do pretendente. 

Oportunizar a escolha do adotando por suas características biológicas, permite, 
também, o surgimento de um perfil idealizado, no qual o pretendente apóia suas 
expectativas de realização pessoal e de busca pela felicidade. 25 Essa representação do 
adotando se materializa, como já visto, no recém-nascido, branco e saudável. 

Permitir a seleção do adotando de acordo com os desejos do pretendente faz surgir, 
ainda, a segregação de crianças e adolescentes. De um lado o adotando que se 
enquadra nas expectativas do adotante terá oportunidade de ser inserido em família 
substituta e crescerá acalentado por esse núcleo. De outro, o adotando não preferido, 
o qual, lamentavelmente, por não atender às expectativas do adotante, crescerá sem o 
amparo de uma família.  

Além de atentar contra a dignidade humana do adotando, a possibilidade de 
selecionar suas características físicas implica a segunda causa de demora no trâmite da 
adoção. Consequência que se reflete drasticamente na vida da criança e do 
adolescente, porquanto os obriga a permanecer muito tempo, ou até mesmo toda sua 
menoridade, dentro de uma instituição. Crescem sob os cuidados impessoais de uma 
equipe profissional e sem conhecer aquilo que a Constituição Federal assegura no 
artigo 227, o direito à convivência familiar.  

O artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente acompanha o texto constitucional 
e prescreve que o abrigamento de crianças e adolescentes é medida "excepcional e de 
urgência", porque a história provou que sujeitar a criança ou adolescente a um longo 
período dentro da instituição, segregado de um ambiente familiar, acarreta, 
"perniciosas conseqüências". 26  

Logo, não bastasse o adotando revelar-se um instrumento para satisfazer as aspirações 
do adulto, ainda lhe é tomado o direito de conviver em núcleo familiar.  

Considera-se a convivência familiar elemento essencial na formação de crianças e 
adolescentes. Até porque é no núcleo familiar que se estabelecem os primeiros 



vínculos com outros indivíduos. A família tem tal importância sobre o desenvolvimento 
da criança e do adolescente que Cambi coloca:  

é dentro das relações sociais, principalmente dentro do grupo familiar, que os eventos 
da vida individual, recebem os seus significados e, a partir deles, passam a fazer parte 
da experiência individual da pessoa, como o nascer, o morrer, o crescer, o envelhecer, 
a sexualidade, a procriação. 27  

É durante a infância que o indivíduo aprende a caminhar, a falar, a se conhecer e 
compreender o mundo e outras pessoas. O modo e o ambiente em que se promove 
esse aprendizado serão o referencial do futuro adulto. A criança, por toda a sua 
fragilidade, depende de outrem para defender seus interesses, para aprender e até 
para se alimentar. A família, além de prover a subsistência da criança, é a única que 
pode lhe propiciar as necessárias relações de afeto e dedicação para um sadio 
crescimento.  

Assim, não possibilitar que a criança e o adolescente convivam em um ambiente 
familiar é subtrair seu direito a um desenvolvimento condigno e indispensável para sua 
formação como indivíduo, forçando-os à institucionalização duradoura o que implicará 
prejuízos, por vezes, irreparáveis.  

A criança e o adolescente que, aptos para a adoção, permanecem institucionalizados, 
são aqueles que não se enquadram nas expectativas dos pretendentes habilitados. 
Comenta Schreiner que:  

se a vida fosse essencialmente quantitativa, poderíamos nos dar por satisfeitos: 
bastaria colocar as crianças disponíveis à adoção em famílias candidatas existentes e 
resolveríamos o problema do abandono definitivo de crianças e adolescentes. 28  

Porém não é possível simplesmente obrigar que o pretendente aceite a criança ou o 
adolescente que se encontra institucionalizado e disponível à adoção. Logo a 
alternativa é mantê-los sob o amparo da instituição até que completem a maioridade 
civil e possam, sozinhos, gerir os atos da sua vida.  

Na prática, o abrigamento que, teoricamente, deveria ser medida provisória, afasta da 
sociedade a criança e o adolescente abandonados, doentes ou infratores. Mantidos 
sob a custódia do Estado, eles acabam esquecidos nas instituições. 29  

A criança e o adolescente disponíveis à adoção e, ainda assim, abrigados por não 
atenderem às expectativas do adotante, têm que conviver diuturnamente com a 
rejeição e o desamparo. Negados por sua família biológica e aguardando uma família 
substituta que nunca os escolhe, eles experimentam o abandono dia após dia. 30  

Paiva afirma que "Não é de hoje que a literatura aponta, incisivamente, que as crianças 
que chegam a viver períodos prolongados em instituições ficam expostas a prejuízos 
graves e danos emocionais irreversíveis". 31  



E mais, aquele que perde sua identidade, quando nem mesmo a havia consolidado, 
como é o caso da criança, torna-se inseguro, desprovido de auto-estima e de noções 
de sociabilidade e afetividade. 32  

5 A POSSIBILIDADE DE UMA ADOÇÃO SEM A PRERROGATIVA DE ESCOLHA DAS 
CARACTERÍSTICAS DO ADOTANDO 

Diante do contexto apresentado, o que se observa é que a atual face da adoção requer 
alterações, não só de cunho legal, mas, também e, mormente, dirigidas à 
sensibilização da sociedade. Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente 
corresponder a umas das legislações mais modernas e centradas nos interesses de 
crianças e adolescentes, sua eficácia depende, ainda, de significativas mudanças 
sociais.  

Para reformular essa conjuntura, vislumbra-se que uma medida a ser tomada seria a 
subtração da escolha do adotando por suas características físicas e mentais. Isso 
significaria reconhecer, efetivamente, a criança e o adolescente como pessoas 
detentoras de dignidade humana, coibindo que estes sujeitos de direito permaneçam 
sendo um meio de satisfação dos desejos do pretendente à adoção e garantindo-lhes 
seu direito fundamental ao convívio familiar.  

Deste modo, a proposta é que, quando o pretendente procurar o setor social forense 
de sua comarca, não exista uma ficha de perfil do adotando para ser preenchida, mas 
sim a inscrição em um programa de adoção, o qual corresponderia ao próprio período 
de gestação da filiação biológica. 

Durante esse período o pretendente seria preparado para ser pai ou mãe, já que o 
vinculo afetivo não se forma automaticamente com a sentença final da adoção, mas 
sim decorre do convívio entre adotante e adotado.  

Dentro do sugerido programa de adoção, existiriam duas vertentes de trabalho, uma 
delas estaria centrada no preparo à família candidata. O pretendente seria inscrito, 
obrigatoriamente, num grupo de apoio à adoção, o qual deveria ser dirigido e 
fiscalizado pelas autoridades do Juízo da Infância e Juventude e do Ministério Público e 
pelo Serviço Social. Neste ambiente conhecer-se-ia a história de vida da família, seus 
princípios e sonhos, o que espera da adoção e como imagina o adotando.  

Assistido por profissionais competentes, o pretendente seria orientado sobre o 
conceito de adoção, sendo-lhe explicado o significado de uma família para o adotando 
institucionalizado e a realidade das crianças e adolescentes disponíveis à adoção, de 
modo que o pretendente teria conhecimento de quem são as crianças e os 
adolescentes disponíveis à adoção. 

Incentivar-se-ia a adoção de crianças com mais de dois anos, de etnia diferente da 
família candidata e até mesmo a adoção de grupo de irmãos. Após a sentença de 
adoção, a família seria acompanhada, recebendo orientação e auxílio na adaptação 
com o adotado. Porém, acima de todos os entraves e dificuldades que a adaptação 
acarretaria, seria preciso que o pretendente soubesse que "estas fases podem ser 



estressantes, mas que, superadas, dão ao projeto de paternagem/maternagem, sabor 
especial". 33  

A função precípua do programa de adoção com os pretendentes seria mostrar-lhes 
que os laços afetivos entre o adotando e os futuros genitores não advêm da aparência 
física do adotando, mas, como bem coloca Macedo "serão estabelecidos com o 
convívio". 34  

De outro lado, haveria o preparo dos adotandos acolhidos no abrigo. Concretizando-se 
na intervenção de profissionais qualificados (psicólogos, pedagogos, etc.) que, lidando 
individualmente com cada criança ou adolescente, conhecem suas personalidades, 
afinidades, expectativas e histórias de vida.  

Finalmente, com a confrontação de dois perfis, do pretendente e da criança ou 
adolescente apto à adoção, é que o programa encontraria a família ideal para inserir o 
adotando institucionalizado. Desta forma, além de se respeitar a condição humana do 
adotando e aproximá-lo do direito à convivência familiar, a adoção revelar-se-ia como 
uma via de mão dupla, na qual não só o adulto adota uma criança ou um adolescente, 
mas também a criança ou o adolescente adota a família substituta, respeitando-se os 
desejos e sonhos dessas pessoas. 35  

E quando se poderia pensar que isso não seria possível, vê-se que já é uma realidade 
em países mais desenvolvidos como os da Europa. Exatamente por essa razão que 
crianças e adolescentes não preferidos por brasileiros têm como alternativa a adoção 
internacional, porquanto o adotante estrangeiro, por já ter compreendido o 
verdadeiro sentido do ato de adotar, não está preocupado com a aparência física do 
adotando. 36  

Conclui-se que, para remodelar e concretizar um novo conceito de adoção, muitas 
transformações são necessárias, notadamente jurídicas e sociais.  

É preciso entender que acolher uma criança ou um adolescente institucionalizado, 
oportunizando-lhe o direito à convivência familiar, ao afeto, à dedicação, à educação, 
ao lazer pode ser mais gratificante do que ter um filho, como aquele que se concebe 
naturalmente e satisfaz o desejo de ser mãe ou pai.  

Adotar uma criança é "sobrepujar os limites físico-materiais e adentrar aos valores 
mais nobres do espírito." 37  

E tomar como filho uma criança ou um adolescente, independentemente de idade, 
sexo ou etnia, é o verdadeiro sinônimo de filiação. Pode representar gesto muito mais 
sublime do que a procriação. Revela um ato de amor tão maior que esses genitores 
poderiam afirmar com convicção que, além de respeito e amor pelo filho, ainda lhe 
reservaram um futuro absolutamente oposto daquele que a vida os havia condenado.  

Entender que é possível e imperioso transformar a realidade da adoção no Brasil 
significa escrever a história do país. E o primeiro capítulo só poderá ser escrito quando 
todas as crianças e todos os adolescentes forem respeitados por sua condição humana 



e tiverem, efetivamente, assegurado seu direito a crescer sob a proteção de uma 
família. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivou-se, neste artigo, confrontar o princípio da dignidade humana da criança e do 
adolescente e o direito constitucional à convivência familiar com a possibilidade de 
escolha das suas características físicas e mentais do adotando no processo de adoção.  

Verificou-se que há muito a adoção é utilizada para satisfazer as necessidades da 
sociedade de determinada época, sendo que a motivação atual para a adoção 
frequentemente encontra-se no desejo de paternidade e/ou maternidade, por aqueles 
que não têm filhos biológicos. 

A promulgação da Constituição da República Federativa conferiu aos filhos adotivos os 
mesmos direitos dos filhos naturais e lhes assegurou direitos fundamentais, como a 
dignidade humana e à convivência familiar. Mais tarde o Estatuto da Criança e do 
Adolescente passou a vigorar baseado em um princípio denominado "proteção integral 
ao superior interesse da criança e do adolescente", fundado na tutela ao respeito, à 
liberdade e à dignidade de infantes e jovens, e que deve se sobrepor a qualquer outro 
interesse social. 

A possibilidade de o adotante escolher as características do adotando retira desse seu 
direito à dignidade visto que, submetendo-o a um processo seletivo, no qual são seus 
predicados biológicos que determinarão sua adoção ou não, ele passa a ser um 
instrumento para a satisfação dos desejos de outrem.  

Concomitantemente, passa a existir um perfil de adotando considerado o ideal, o qual 
corresponde ao recém-nascido, saudável, branco e do sexo feminino. Todavia, essa 
descrição não corresponde à realidade das crianças e dos adolescentes acolhidos em 
instituições de abrigo. Motivo pelo qual, adotandos com mais de dois anos, meninos 
e/ou com qualquer debilidade de saúde, em sua maioria, não serão aceitos pelo 
pretendente e, consequentemente, passarão toda a sua menoridade dentro da 
instituição. 

Deste modo o direito fundamental à convivência familiar não é garantido a todas as 
crianças e adolescentes, mas somente àqueles que tiveram a ‘fortuna’ de serem 
concebidos com a aparência esperada pelo adotante. 

Esse abrigamento, que perdurará toda a infância e adolescência de um indivíduo, faz 
com que crianças e adolescentes cresçam na ausência do amparo familiar, 
desenvolvendo-se em regime de internato, desprovidos de afeto, segurança e 
proteção familiares, elementos essenciais para a formação da personalidade de 
qualquer pessoa.  

Essa realidade pode e precisa ser modificada porque sempre existirão meninos e 
meninas órfãos ou abandonados reclamando a assistência do Estado e da sociedade, e 
a forma como são tratados durante o desenvolvimento de sua personalidade 



determina o seu comportamento como futuro cidadão. Todos têm direito a crescer no 
seio de uma família, recebendo amor, segurança, além de educação.  

Para pensar em um cenário diferente, um novo modelo de adoção figura como 
excelente começo e, para isso, o pretendente precisa ser conscientizado sobre os 
significados da adoção, tanto para si próprio como para o adotando institucionalizado.  

Com a conscientização do adotante e a eliminação da oportunidade de escolher o 
adotando por sua aparência física e capacidade mental, além de se respeitar a 
condição humana da criança e do adolescente, priorizam-se os laços de amor entre 
pais e filhos que não são baseados em modelos físicos ou mentais, mas, formam-se a 
partir das relações cotidianas, da afinidade, dos gestos e dos sentimentos. Importante 
o pretendente a compreender que a adoção não é só um ato jurídico, mas, 
precipuamente, um comprometimento, a satisfação do desejo de acolher um filho, 
acalentando aquele que anseia por uma família. 
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