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Resumo 

 
O objetivo desse estudo foi analisar os sentidos que os moradores de Aracaju associam à adoção. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com 

moradores da capital sergipana na qual foram feitas perguntas sobre família, crenças sobre filhos biológicos e adotivos. Os resultados 
encontrados mostram que os participantes da pesquisa entendem a família como base da sociedade, ressaltando a sua importância, possuindo 

uma visão positiva a respeito da adoção. No entanto, apesar dessa visão positiva, a grande parte dos participantes ainda desconhece os 

procedimentos necessários para se adotar uma criança. De modo geral, foi possível considerar que existem avanços na maneira de se 
compreender a adoção e interesse sobre o assunto. Por outro lado, ainda há bastante desinformação da sociedade, o que aponta para a 

necessidade de divulgar melhor o tema para que tabus e preconceitos possam desaparecer, e maiores oportunidades sejam dadas às crianças e 

adolescentes brasileiros. 
 

Palavras-chave: adoção; abandono; crianças; adolescentes; família. 

 

Abstract 

 
The objective of this study was to analyze the meanings associated to adoption by residents of Aracaju. In order to accomplish this goal, a 

research was conducted with residents of Sergipe’s capital, in which questions about family and beliefs regarding biological and adoptive 
children were made. The results found show that the participants of the research understand family as the basis of society, highlighting its 

importance and demonstrating to have a positive point of view about adoption. However, despite this positive perspective, the majority of the 

participants still do not know about the necessary procedures to adopt a child. Overall, it was possible to consider that there are some 
advances regarding the way people comprehend adoption and their interest in this subject. On the other hand, there is still a considerable lack 

of information of the society, which points out the necessity to better disclose the subject so that prejudice and taboos can disappear and 

bigger opportunities can be given to the Brazilian children and adolescents.  
 

Keywords: adoption; abandonment; children; adolescents; family. 
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O artigo 5° do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) preconiza que “nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais”. Merece destaque também 

outro artigo que diz “toda criança ou adolescente 

tem direito a ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada convivência familiar e comunitária” 

(art.19). Já o princípio da VI da Declaração 

Universal dos Direitos das Crianças escrita em 

1959 afirma que “salvo circunstâncias 

excepcionais, não se deverá separar criança de tenra 

idade de sua mãe”. 

Em que pese à consideração de crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos e passíveis 

de proteção especial pelo campo legal, no Brasil as 

políticas de atenção à criança e ao adolescente não 

possibilitam tal garantia. O número de crianças que 

vivem nas ruas, ou até mesmo abandonadas e em 

situação de abrigo esperando para serem adotadas é 

grande contrastando com aquilo que os artigos e os 

princípios citados acima colocam. Para as crianças 

que vivem nos abrigos, sem possibilidade de 

retorno ao lar, pois o restabelecimento de vínculos 

com a família de origem não logrou sucesso, a 

adoção consiste em uma das alternativas de 

convivência no seio da família e comunidade. 

A adoção é um tema amplo, que envolve não 

apenas questões jurídicas, mas também 

econômicas, políticas, sociais. Ela pode ser definida 

mais formalmente como o vínculo jurídico que liga 

um menor de 18 anos a uma família substituta. Tal 

vínculo tem o caráter irrevogável e atribui ao 

adotado os mesmos direitos do filho natural, 

inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer 

vínculo com os pais biológicos e parentes naturais, 

ressalvando-se os impedimentos matrimoniais 

(Bandeira, 2001). 

Em Sergipe a adoção vem se tornando mais 

freqüente. Num levantamento realizado em 2007 

durante levantamento realizado na Promotoria da 

Infância e da Adolescência situada nesta capital, foi 

constatado que de 288 medidas de proteção 

ajuizadas pelo Ministério Público, desde novembro 

de 2003, 52 crianças estão em famílias substitutas, 

sendo que destas, 12 ainda estão com adoção 

tramitando e 22 crianças estão com processo de 

guarda. No entanto, ainda existem muitos entraves 

que dificultam que milhares de crianças sejam 

adotadas, fazendo com que as instituições de abrigo 

recebam a cada dia mais crianças. Além disso, a 

justiça da infância e da juventude no Brasil é 

bastante burocratizada, repleta de procedimentos e 

processos que ainda podem estar bastante 

desconectados da realidade das crianças e das 

famílias brasileiras.  

O termo “adotar” vem do latim adoptare, que 

significa escolher, perfilhar, dar o seu nome a, 

optar, ajuntar, escolher, desejar. Juridicamente 

falando, ao adotar alguém são transferidos todos os 

direitos e deveres dos pais biológicos para a família 

substituta, conferindo à criança ou adolescente os 

direitos e deveres de filho, tudo isso regulamentado 

pelo Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Segundo a cartilha da CEJA 

(Comissão Estadual Judiciária de Adoção), é a 

maneira legal e definitiva de uma pessoa assumir 

como filho uma criança ou adolescente nascido de 

outrem.  

Nos dias de hoje são mantidos alguns ideais 

com relação à mulher e à maternidade. A nossa 

cultura transmite muitas vezes a crença de que toda 

mulher deve passar pela experiência de ser mãe, 

como forma de afirmar a sua feminilidade. Motta 

(2005), afirma que a ideologia da maternidade 

vivida nos nossos dias e nascida com a sociedade 

burguesa patriarcal confere a todas as mulheres a 

faculdade natural de amar sem restrições e de 

cuidar da criança que concebeu sem qualquer 

exceção.  

O sentido de maternidade, como aponta Áries, 

em A história social da criança e da família (1976), 

se modificou com a história. No seu livro ele 

mostra como as crianças foram adquirindo 

importância social e status de sujeito. A 

maternidade, bem como a pedagogia e a pediatria 

começaram a ser consideradas importantes. Antes 

disso, existia uma ausência de sentimento com 

relação à infância e o autor justifica isso pelos altos 

índices de mortalidade infantil acarretada por 

pragas e pestes comuns na Idade Média dentre 

outros fatores. Assim, dificilmente as mães se 

apegavam aos filhos, pois era grande a 

possibilidade que estes viessem a falecer. 

Elizabeth Badinter (1986) faz uma análise 

profunda sobre a questão do amor materno. Ela 

mostra que a idéia de um instinto maternal se 

aproxima mais do mito do que da realidade. O amor 

da mãe pelo filho está ligado a fatores históricos e 

sociais e, portanto, não se pode falar de amor 

incondicional ou de um universal, ou invariável 

instinto materno comum a toda e qualquer mulher 

“normal”.  

Badinter é a favor da idéia de que o amor por 

um filho se constrói com a convivência. Hoje em 

dia, são muitas as mulheres que relatam não desejar 

ser mãe ou que possuem outras aspirações que 

ultrapassam em intensidade o desejo de ter um 

filho. Aqui adotaremos a concepção de Gilles 
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Deleuze e Felix Guattari (1972) que postulam ser o 

desejo nada mais que o agenciamento de elementos 

que comporiam uma determinada “paisagem”, e 

não como algo que “falta”. Desse modo, podemos 

entender a maternidade como algo dependente do 

contexto em que ela se insere. No último século 

houve uma grande emancipação da mulher na 

sociedade e esta passou a conhecer outros papéis 

que não lhe eram acessíveis anteriormente. As 

mulheres estão cada vez mais presentes no mercado 

de trabalho e na educação de nível superior, por 

exemplo. Estas buscam a maternidade com idades 

mais avançadas. Um leque de possibilidades se 

abriu, e a mulher cada vez mais se equipara aos 

homens deixando de lado aspectos relacionados a 

“instintos femininos”. A análise social do 

comportamento da mulher evolui e se distancia de 

conceitos naturalizantes.  

A partir dessa perspectiva pode-se fazer uma 

ponte com o amor que se desenvolve através da 

adoção. O filho que não foi gerado no ventre da sua 

mãe que o cria, mas que ainda assim é amado. O 

amor que existe independentemente de qualquer 

aspecto genético. Nessa mesma linha de 

pensamento podem ser desmistificados diversos 

pensamentos negativos e preconceituosos com 

relação à adoção e ao medo de ter um filho não 

gerado biologicamente pelos pais que o criarão.  

Como Badinter (1986) afirma, o amor é algo 

conquistado e não natural. Ele surge com a 

convivência, com o contato, com o tempo vai se 

construindo e se fortalecendo. Assim poder-se-ia 

justificar a existência do chamado período de 

convivência no processo de adoção. Período esse 

que permite que os pais voltem atrás na decisão de 

adotar, existindo para possibilitar a adaptação dos 

pais à criança e vice-versa, dando assim a chance de 

que haja uma conquista mútua e nasça o amor entre 

eles.  

É importante que se pense no significado de ter 

um filho. A motivação para a adoção não deve 

surgir de questões como não ter com quem deixar 

os bens que possui, ou não ter um amparo na 

velhice, e até mesmo pela necessidade de 

companhia. A criança não deve ser utilizada como 

solução para os problemas que a vida social traz ao 

adotante.  

Uma adoção pode ser prejudicial à criança 

quando a família que a adota não a trata bem, não a 

ama verdadeiramente, ou quando a criança já tem 

uma idade avançada e suas opiniões e sentimentos 

não são respeitados (Ferreira, 1998). O mais 

importante para a criança adotada é segurança, a 

estabilidade e principalmente o afeto. Nesse caso, 

não só os pais adotivos devem ser os provedores 

disso, mas sim toda a família.  

Segundo Costa e Campos (2003), a demanda 

por adoção no Brasil, é caracterizada pela busca de 

satisfação das necessidades do adotante, as quais 

são guiadas normalmente pela procura por crianças 

brancas, ou com características semelhantes a quem 

a adota, bem como recém nascidas e do sexo 

feminino. A maior procura por meninas pode 

ocorrer por conta de uma serie de estereótipos 

ligados ao gênero como docilidade, 

domesticalidade e beleza. A procura por recém-

nascidos pode se justificar pelo medo de adotar 

crianças mais velhas temendo vícios adquiridos na 

educação anterior. Além disso, adotando bebês, é 

possível omitir a verdade sobre a adoção, para 

assim “copiar” uma família natural.  

Outro problema relacionado à adoção é que as 

pessoas costumam valorizar muito os laços de 

ligação sanguínea e hereditariedade entendendo a 

adoção como algo “artificial”. Schettini, Amazonas 

& Dias (2006) apontam que os laços afetivos dentro 

de uma família, não são estabelecidos pela condição 

biológica, mas através da convivência. A adoção é 

fonte de inquietação entre os aspectos sociais e 

biológicos. Ela viola as lógicas que presidem as 

representações de parentesco (Costa, 1991). Nestas 

se associam às noções de herança e hereditariedade. 

A adoção assim confunde atributos sociais e 

biologicamente transmitidos. Nesse sentido a 

adoção torna-se um tema ambíguo, pois desvincula 

do eixo biológico do eixo social no momento da 

definição do que é paternidade e o que é filiação. 

Universalmente se aceita uma definição para 

paternidade com critérios biológicos. No contexto 

da adoção isso não existe. O eixo biológico está 

completamente ausente. Há um peso simbólico do 

caráter biológico muito forte na noção de pai e mãe, 

por isso muitas vezes a ausência de um nexo 

biológico faz com pais adotivos se encontrem num 

caráter de ambigüidade também. A adoção pode ser 

vista como uma transcendência que ultrapassa 

valores sociais. Além de não acontecer numa 

mesma família, à adoção muitas vezes não acontece 

numa mesma linha de classe social. Há nesse caso 

uma transcendência simbólica e resta para o 

adotado não um “parente” e nem um “igual”.  

Além disso, são consideradas de difícil adoção, 

as crianças mais velhas, não brancas e com 

problemas de saúde - pois não se encaixam no 

perfil predominantemente escolhido pelos 

adotantes. Por trás da idealização da criança a ser 

adotada - um filho perfeito, sem problemas de 

saúde, semelhante fisicamente aos pais adotivos, 

recém-nascido - cujo comportamento acredita-se 

que poderá ser mais facilmente moldado pelos 

adotantes -, pode estar a intenção de imitar ao 

máximo a situação biológica idealizada ou ainda 
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encobrir os temores e receios com relação à 

história, origem e genética da criança. 

Esses fatores acima se relacionam com alguns 

dos preconceitos que dificultam a adoção. Crianças 

com problemas de saúde dificilmente são adotadas 

e muitas vezes com alegação dos pretendentes à 

adoção de que seriam incapazes de lidar com a 

situação e despesas necessárias para tratar a 

enfermidade. Há também o medo que os pais 

biológicos retornem para tomar a criança de volta. 

Campos e Costa (2004) afirmam que são vários os 

processos subjetivos que permeiam o procedimento 

de adoção, e que vão além de aspectos legais e 

jurídicos, e por isso devem ser tratados com a 

devida atenção, principalmente pelos profissionais 

envolvidos no campo da adoção. 

Diante disso, este trabalho, para além da nossa 

intenção teórica, se reveste de uma intenção 

política, pois supomos que uma maior compreensão 

da adoção pode ser um dos fatores que contribua 

para que possíveis mitos e tabus sejam desfeitos e 

adoção passe a ser mais popular e acessível à 

sociedade. Além disso, como aponta Pontes, 

Cabrera, Ferreira e Vaisberg (2008), deve-se 

examinar a prática da adoção no nosso país a partir 

de uma perspectiva que está comprometida com o 

respeito às diferenças e trabalhe no sentido de evitar 

a exclusão. Assim, esse estudo tem como objetivo 

analisar os sentidos que os moradores da cidade de 

Aracaju associam à adoção. De modo específico, 

pretendemos examinar a opinião dos aracajuanos 

sobre aspectos que têm impacto na decisão de 

adotar, crenças sobre filhos biológicos e adotivos, 

sobre família bem como a presença de preconceitos 

e mitos que dificultam que a adoção seja vista como 

uma maneira acessível de se ter filhos.  

 

Método 

 
Foram pesquisados 27 sujeitos, dos quais 16 

eram mulheres e 11 homens, sendo 17 casados, 8 

solteiros e 2 viúvos. 11 participantes possuíam 

renda familiar entre 11 a 20 salários mínimos, 4 de 

7 a 10 salários, 8 possuíam renda entre 4 a 6 

salários e 4 de 1 a 3. A maioria dos entrevistados 

possuía nível superior completo (18). Apenas 2 

possuíam superior incompleto e outros 2, 

fundamental incompleto. 4 deles possuíam nível 

médio completo e apenas 1 possuía apenas o nível 

fundamental completo. A faixa etária variava de 23 

a 62 anos, sendo as idades bem distribuídas dentre 

toda a amostra.  

Foi utilizado como instrumento de pesquisa um 

roteiro de entrevista estruturado com perguntas 

sobre o gênero, nível de escolaridade e nível 

socioeconômico dos entrevistados, e perguntas 

sobre a opinião dos mesmos a respeito de família, 

adoção, e como ela funciona, se adotariam e qual 

seria o perfil dessa suposta criança a ser adotada, 

bem como questões a respeito de revelar a verdade 

sobre a adoção a uma criança adotada. Tal 

instrumento de coleta de dados foi escolhido, pois 

se acredita que ele permite um mergulho mais 

profundo no modo como os participantes significam 

a realidade a ser pesquisada. As entrevistas 

passaram por uma fase de pré-teste e foram 

aplicadas por um pesquisador previamente 

treinando. Os participantes deveriam ter idade 

maior que 18 anos, pois é a idade mínima exigida 

para poder adotar. As pessoas foram entrevistadas 

nas suas próprias casas de acordo com a 

disponibilidade delas em participarem da pesquisa. 

A coleta de dados durou duas semanas e foi 

realizada em três bairros residenciais de classe 

média na cidade de Aracaju. Para a análise dos 

dados foi utilizado SPSS para Windows e os 

procedimentos de análise de conteúdo de Bardin 

(1976).  

 

Resultados 

 
Quando se perguntou aos participantes “Em sua 

opinião o que é família?”, foram dadas ao total 35 

respostas. Dentre estas, a maioria se relacionava 

com respostas que afirmavam que a família era a 

base da sociedade, totalizando 11 respostas. Alguns 

exemplos de respostas como essas foram: “É a base 

que temos para viver”, “É a base da qualquer 

sociedade bem organizada”, “É a base que toda 

pessoa deveria ter”, etc. Em seguida, 6 respostas 

como: “Um grupo de pessoas que vivem juntas...”, 

“Núcleo de convivência que é responsável pelos 

valores constituídos do ser humano”, “Pessoas que 

tem um convívio diário...”, etc. Na mesma 

freqüência (6 respostas) – as pessoas conceituaram 

família a partir da noção de afeto e afinidade dentre 

os membros dela, e as respostas mais comuns foram 

“Pessoas que possuem um relacionamento baseado 

na afinidade e na afetividade bastante estável.”, 

“Pessoas unidas por laços afetivos...”. As outras 

respostas mais freqüentes definiram família como 

uma referência para a vida, aspecto mais importante 

do ser humano; outras respostas definiram família 

como conjunto constituído por pai, mãe e filhos, e 

como um porto seguro para o indivíduo, e também 

surgiu uma resposta definindo família como 

“Limitação”  

Perguntou-se também a respeito da opinião dos 

entrevistados sobre adoção. Para esta pergunta 

surgiram 33 respostas. A adoção foi vista 9 vezes 

simplesmente como “Algo bom”. Na mesma 

freqüência, a pessoas responderam que a adoção “É 
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um ato de amor ao próximo”. Respostas como “É 

uma forma de ajudar alguém” surgiram 4 vezes. 

Respostas que diziam que a adoção é um ato de 

coragem surgiram 3 vezes. 2 respostas foram dadas 

a pergunta dizendo que acham a adoção um 

processo bastante burocrático e nessa mesma 

freqüência entrevistados afirmaram ser uma 

maneira de formar novas famílias. Aparecendo 

apenas uma vez, existiram respostas como: “A 

família que quer adotar deve ter estrutura 

emocional e financeira” e “É uma maneira de tirar 

crianças das ruas”. Esta última pode ser encaixada 

junto com as respostas que ressaltam a importância 

de “Ajudar alguém”. 

Percebeu-se ainda que a maioria dos 

participantes desconhece como ocorre o processo 

de adoção, podendo-se observar que estes são mal 

informados a respeito dos processos necessários 

para se adotar uma criança. A falta de informação é 

prejudicial, pois abre espaço para que mitos e tabus 

referentes ao processo se propaguem, bem como 

dificulta que mais pessoas venham a pensar em 

adotar simplesmente porque consideram o processo 

de adoção mais difícil do que ele é realmente, e 

assim desistindo mesmo antes de tentar. Além do 

mais, algumas pessoas, como por exemplo, homens 

solteiros, podem achar que não é permitido adotar 

uma criança quando na verdade o é.  

Em seguida, perguntou-se aos entrevistados se 

eles adotariam uma criança em suas vidas. 13 

participantes responderam que sim e 14 

responderam que não. Para os 13 que responderam 

sim, foi perguntado ainda quais seriam as 

características dessa criança. Chamou a atenção o 

fato que 4 pessoas disseram que adotariam uma 

criança maior de 5 anos, pois justamente a adoção 

de crianças mais velhas é mais difícil de ocorrer e 

ela normalmente acontece por adoções 

internacionais. Sabe-se que as pessoas costumam 

ter medo de adotar uma criança mais velha e tem 

preferência por recém-nascido, na maioria das 

vezes, justificando isso pela dificuldade de educar 

com os costumes da nova família uma criança com 

mais idade. Apenas 2 participantes responderam 

que adotariam uma criança recém-nascida. Relatou-

se que 3 pessoas disseram que não teriam 

preferência nas características de uma criança a ser 

adotada e 2, disseram que adotariam a que mais 

precisasse. Somente uma pessoa disse que 

escolheria uma criança negra, e outra afirmou que 

adotaria uma criança que fosse parecida com ela. 

Normalmente, e pode ser constatado nos cadastros 

de adoção dos principais juizados de menores do 

país, que os candidatos à adoção dão preferência a 

crianças recém-nascidas, brancas e do sexo 

feminino.  

Com relação ás respostas dos 18 entrevistados 

que disseram que não adotariam uma criança, a 

justificativa que apareceu mais vezes foi: “já tenho 

filhos”, na freqüência de 4 respostas. E apenas 2 

pessoas afirmaram que não adotaria pois conhecem 

casos de adoção fracassadas. As outras respostas 

apareceram na freqüência de uma cada, e foram: 

“pra não errar com a criança”; “burocracia 

demasiada”, “muitos motivos”; “já tentei e fui 

enganada”, “instabilidade financeira” e “exige 

muita responsabilidade”. 

O roteiro continha uma pergunta também, sobre 

se os entrevistados conheciam alguém que adotou 

ou foi adotado, e se a adoção foi bem sucedida. 

Todos os participantes disseram conhecer alguém 

que já adotou ou foi adotado. 21 deles disseram que 

a adoção foi bem sucedida. Apenas 1 firmou ter 

sido mal sucedida e 5 disseram ter conhecido as 

duas situações. 

Quando questionados se conheciam alguém que 

deseja adotar, a maioria respondeu que não, 

constituindo 19 entrevistados, e 8 entrevistados 

disseram que sim. Esses dados mostram que a 

adoção não está tão longe do dia das pessoas, sendo 

que quase todos conhecem alguém que já vivenciou 

essa experiência. Ter contato com o diferente é 

importante também para desmistificação do assunto 

e a dissolução de preconceitos. 

A última questão perguntava se os participantes 

eram a favor ou contra o fato de revelar para a 

criança a verdade sobre sua adoção. Na freqüência 

de 26 participantes afirmaram ser a favor de revelar 

à criança a verdade e apenas um participante disse 

ser contra. Dos 26 que disseram ser a favor 8 

justificaram dizendo que “mentira não leva a nada”; 

6 disseram que é um direito do adotado saber a 

verdade; 5 disseram que revelar o quanto antes 

pode evitar problemas futuros; 3 disseram que era 

uma atitude mais justa; 2 afirmaram; não é bom 

enganar a criança. Outros 2 não responderam, e 1 

firmou simplesmente que “é bom para criança ser 

criada com princípios verdadeiros”. 

 

Discussão 

 
Entendimento de família enquanto base para 

sociedade pode estar relacionado com uma 

percepção mais tradicionalista preconizada por 

muitos operadores da lei. “A família é a base da 

sociedade” (art. 226 da Carta Magna). E bem como 

José Luiz Mônaco (1995) afirma: “o indivíduo que 

nasce e se cria numa família solidamente 

constituída, dotada de invejáveis princípios morais, 

sem dúvida, será um elemento útil à sociedade”. 

Além disso, de acordo com Ferrari e Kaloustian 

(2005, p. 11) “a família brasileira, em meio a 
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discussões sobre a sua desagregação ou 

enfraquecimento, está presente e permanece 

enquanto espaço privilegiado de socialização”. 

Vemos que o discurso dos participantes é 

compatível com aquele presente no campo legal e 

acadêmico a respeito da importância da família na 

sociedade. A quantidade razoável de respostas 

relacionadas à família como “o convívio diário 

entre seus membros” e “a relação de afeto e 

afinidade entre eles”, pode implicar na significação 

da adoção enquanto forma possível de se ter filhos, 

pois através da adoção uma família pode sim se 

constituir através da convivência e do 

estabelecimento entre laços afetivos entre os pais e 

a criança adotada. Isso fortalece um pouco a 

desmistificação do instinto maternal, pois volta o 

foco do estabelecimento de laços para a 

convivência e não na consangüinidade.  

A presença de respostas que não se basearam 

em questões como sangue e hereditariedade e 

família como pai, mãe e filhos fortalecem a 

possibilidade de aceitar a adoção como uma boa 

alternativa, e pode ser feita por mais diversas 

pessoas e casais interessados, desde que sejam 

capazes de amar e educar uma criança 

adequadamente. Respostas como família baseada 

em aspectos de consangüinidade ou na composição 

de pai, mãe e filhos, não foram freqüentes. O que 

pode mostrar que por esse lado, as pessoas estão 

mais desprendidas de conceitos tradicionalistas a 

respeito da consideração sobre família, e de certa 

forma percebem como esta tem mudado sua 

configuração durante a história até os dias atuais. 

Bem como, tendo em vista a formação de uma 

cidadania ativa, a família se mostra como lócus 

importante e, portanto deve ser valorizada (Neder, 

2005). 

É possível perceber a maior freqüência de 

respostas relacionadas com atitudes altruístas, de 

amor ao próximo. Por um lado, a adoção é vista 

como algo benéfico, e subentende que as pessoas 

estão de alguma maneira, cientes da situação de 

exclusão na qual vivem muitas crianças e 

adolescentes do nosso país. No entanto, entender a 

adoção como uma atitude altruísta, pode ser 

prejudicial no sentido de que ao adotar uma criança 

é feita uma escolha de vida que envolve outra 

pessoa que pode estar esperando ser amada como 

um filho. E atitude de ajudar pessoas, não implica 

tanta dedicação e afetividade quanto adotar. Foi 

discutida anteriormente essa questão, no que diz 

respeito ao adotar uma criança e adotar um filho. A 

crença de que adotando uma criança é possível 

ajudá-la oferecendo-as um futuro melhor, pode 

implicar num tratamento oferecido aos filhos 

adotivos com relação aos filhos naturais- no caso da 

existência destes. Casellato (1998) citado por Costa 

e Campos (2003, p. 224) “afirma que, no Brasil, a 

demanda para adoção ainda se caracteriza pela 

adoção clássica, ou seja, buscar a solução de 

conflitos ou a satisfação das necessidades do 

adotante e não exatamente do adotado”. O 

levantamento referido inicialmente no texto 

constatou também casos em que crianças foram 

adotadas e acabaram sendo utilizadas para executar 

serviços domésticos, ou mesmo companhia para 

idosos. Desse modo, a criança está sendo adotada, 

não com o objetivo de ser amada e tratada como um 

verdadeiro filho, e sim para resolver problemas 

sociais dos adultos que a adotaram.  

A falta de informação é um fator que 

inviabiliza bastante a adoção para muitas pessoas. 

Algumas chegam achar que se trata de um processo 

pago, ou que somente pessoas ricas podem adotar, 

quando na verdade ele é gratuito e desde que a 

pessoa tenha condições de dar o mínimo necessário 

para a educação e criação de um filho, a adoção 

pode ser concedida. Costa e Campos (2003, p. 229), 

em um estudo acerca das vivências de famílias 

adotantes, apontam que estas “valorizam as 

informações e orientações recebidas durante o 

estudo psicossocial ressaltando inclusive a 

necessidade de maior divulgação do tema na mídia 

para desmascarar mitos e preconceitos de forma a 

auxiliar outros adotantes a buscar a realização de 

uma adoção legal”. Existem muitas crenças que 

precisam ser desmistificadas, para assim diminuir o 

preconceito com relação à adoção. Os meios de 

comunicação de massa poderiam aqui ter um papel 

muito relevante divulgando como ela é feita, aonde 

devem se direcionar as pessoas interessadas e etc. 

Os resultados desse estudo podem ser 

justificados pelo pequeno tamanho da amostra, ou 

então por uma atitude altruísta com relação à 

adoção, que pode ser verificada na pergunta sobre o 

significado da adoção para os entrevistados. Outra 

possível interpretação pode ser uma tentativa de se 

mostrar interessado e comovido com a adoção, 

tentando disfarçar a presença de preconceitos nas 

próprias atitudes, o que constituiria um preconceito 

velado com relação à adoção. 

Além disso, numa resposta como: “aquela que 

mais precisasse”, pode classificar a adoção como 

um ato de caridade, e as crianças abrigadas, acabam 

sendo vistas como coitadas, indefesas, gerando um 

reforçamento de um estigma de uma situação ruim 

e um passado obscuro. Atitudes como essas, apesar 

de serem provenientes das “boas intenções” das 

pessoas, podem reforçar preconceitos e tabus que 

dificultam que a criança adotada, ou mesmo a 

abrigada seja vista como cidadã e faça parte da 

sociedade usufruindo de seus direitos. Ter pena, em 
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nada muda a situação dessas crianças, mas acaba 

contribuindo para o status de exclusão delas e a 

para a sua estigmatização. 

Com esses resultados é possível considerar que 

talvez para as pessoas entrevistadas a adoção não 

seja compreendida somente pelo seu lado obscuro 

do abandono e do sofrimento. Quiçá isso esteja 

sendo motivado pelos meios de comunicação de 

massa, que nos últimos anos vêm abordando 

bastante esse tema, em novelas e outros programas, 

em que os filhos adotados sabem da verdade, ou 

então os problemas futuros sobre não revelar a 

verdade sobre o passado. Sabemos que nos juizados 

e outros órgãos que trabalham com a adoção, a 

verdade é sempre estimulada e aconselhada a ser 

revelada. Parte-se do pressuposto de que quanto 

mais cedo isso ocorrer melhor, considerando que 

esta seja a opção menos arriscada e ideal para o 

desenvolvimento da criança e o estabelecimento de 

uma boa relação afetiva entre a criança e seus pais 

adotivos.  

A criança abandonada tem uma história e um 

passado, que deveria ter o direito de conhecer. 

Mesmo que seja doloroso e deixe marcas profundas 

no desenvolvimento cognitivo e emocional do 

indivíduo, saber a história de perdas e carências 

pode ajudar muito na significação dessas faltas e do 

seu lugar no mundo, ajudando assim a elaborar a 

dor sentida e expressar sua emoção sobre a questão, 

assim contribuindo para um estabelecimento de um 

vínculo mais autêntico e de uma vinculação mais 

satisfatória com a sua nova condição de vida, bem 

como a capacidade de se ter esperança.  

Além disso, saber a verdade sobre seu contexto 

histórico social possibilita que mais tarde, quando 

adulto, esse indivíduo problematize sua própria 

questão e aja como instrumento de mudança e 

transformação dos valores e das configurações 

sociais que prejudicam a situação da criança 

abrigada no país, bem como contribui para eliminar 

mitos, tabus e preconceitos a respeito do tema, se 

tornando assim um agente de mudança social em 

potencial. 

 

Considerações Finais 

 
A adoção está fortemente relacionada com 

aspectos sociais e econômicos de uma sociedade, 

mas existem também aspectos psicológicos 

envolvidos. Podemos pensar ainda que a própria 

criança deva também ter consciência do seu 

contexto situacional. Ressalta-se com esse estudo a 

importância política para isto, pois dar a chance 

para que criança participe efetivamente do processo 

histórico que a determinou e do qual faz parte é 

importante para que ela possa se posicionar dentro 

de sua própria realidade e futuramente tentar 

modificá-la. Filho (2009) aponta que não existe 

sujeito sem história, ressaltando a importância da 

verdade com relação à história biográfica da 

criança. Desse modo, considera-se importante que 

esta conheça os fatos reais ligados a sua filiação. 

É preciso que o pensamento sobre a adoção 

amadureça, pois, como vimos, apenas a presença de 

sentimentos altruístas, não é suficiente para 

modificar a realidade social. A sociedade, de modo 

geral, apesar das inúmeras transformações 

histórico-sociais que ocorreram e continuam 

ocorrendo no modo desta se configurar, ainda está 

fortemente ligada a alguns valores e padrões morais 

mais tradicionalistas. A presença destes atrapalha o 

movimento de quebra de paradigmas e 

preconceitos, que como já foi dito geram a 

produção de estigmas sociais negativos para alguns 

grupos, como é o caso do menor abandonado e em 

situação de abrigo, por exemplo.  

Percebemos assim, a necessidade de diminuir 

preconceitos para que soluções possam se 

materializar. Uma das possíveis maneiras de 

quebrar preconceitos seria através da informação. 

Outro ponto a se ressaltar é a necessidade de 

acompanhamento técnico especializado para as 

famílias que desejam adotar. “Pensamos que não se 

trata de deixar de avaliar e selecionar, mas de 

transformar esse momento em uma oportunidade de 

acompanhamento e parceria, ganho mútuo e 

transformação” (Campos & Costa, 2004, p. 98). 

A visão não muita clara a respeito da adoção 

possibilita que preconceitos, mitos e tabus, gerem 

entraves e bloqueios para aceitação desta com mais 

naturalidade. Assim, é preciso esclarecer melhor a 

sociedade sobre o tema, expondo a situação do 

menor abandonado em instituições de abrigo, e 

tornando mais acessível, inclusive informações 

técnicas a respeito da adoção, para que esta se torne 

uma realidade mais palpável para a população.  

Para tanto, a adoção deve continuar sendo 

estudada e avaliada, para que esse conhecimento 

possa ajudar na diminuição de preconceitos e 

desmistificação de alguns temas relacionados a ela. 

A execução de mais estudos que avaliem 

preconceitos e idéias a esse respeito pode ajudar 

bastante na sua melhor compreensão e na busca de 

soluções. E esse esclarecimento deverá ser 

transmitido à população, procurando sempre 

medidas mais efetivas para transformação valores 

tradicionais. 
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