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•  Adoções, esperas, desejos, realidades... o que dizem os números
Levantamento para pesquisa

Anna Christina Cardoso de Mello1

Márcia Franzini Micheletti2
Lis Adriana Valeri M. Leite3

Setor de Adoção – Vara da Infância e da Juventude
do Foro de Santo Amaro – Tribunal de Justiça SP

Resumo: O artigo apresenta levantamento de dados sobre adoção, adotantes, adotados,
crianças ou adolescentes no aguardo de adoção, e pretendentes, relativo a período de
quatro meses em uma das Varas da Infância e da Juventude de São Paulo. A população
estudada constituiu-se de 133 crianças e adolescentes, 44 adotantes e 190 pretendentes.
Conclui-se que, embora a preferência seja por meninas, os meninos foram maioria nas
adoções e na espera. No tocante à cor, houve maior número de crianças pardas adotadas
porque são maioria em nossa população e não porque preferidas. Apesar de o pedido ser
por criança saudável, constatou-se proporção significativa de adotados com problemas de
saúde, bastante próxima da proporção geral existente. Com relação à idade, a realidade
das crianças e adolescentes é inversamente proporcional ao desejo dos pretendentes e,
por essa razão, crianças e adolescentes juridicamente adotáveis e pessoas cadastradas
esperam tanto. Para 95% das preferências por crianças menores de três anos, tem-se
5% apenas de crianças aguardando por adoção.

Palavras-chave: adoção, crianças/adolescentes, pretendentes/adotantes, judiciário.

Abstract: The article presents a data research on adoption, adopters, adopted children or
adolescents awaiting adoption, and candidates, within a period of four months at one of the
Departments of Infancy and Youth in São Paulo. A study was made with 133 children and
adolescents, 44 adopters, and 190 candidates. Conclusions show that, although the prefer-
ence is for little girls, the boys were majority in adoptions and in waiting. As far as colour, a
higher number of mulattos were adopted because they are the majority in our population,
and not because of preference. Although the request is for a healthy child, a significant
proportion of adopted children with health problems was verified, very close to the existing
general proportion. Concerning age, the reality of the children and adolescents is
conversely proportional to the candidates’ expectations and, for this reason, children and
adolescents legally adoptable and the persons enlisted have to wait so long. For 95% of the
preferences for children under three years old, there are only 5% of these children awaiting
adoption.

Keywords: adoption, children/adolescents, candidates/adopters, judiciary.
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1. Introdução
Apresenta-se um levantamento preliminar de dados sobre adoção,

adotantes, adotados, crianças / adolescentes no aguardo de adoção e
pretendentes, relativo a um período de quatro meses (de março a junho de 2004)
no Setor de Adoção de uma das Varas da Infância e da Juventude de São Paulo,
com vistas à realização de uma pesquisa.

A convivência familiar é um direito da criança e do adolescente garantido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069 de 13/07/1990). A adoção é
uma das possibilidades de convivência familiar indicada quando não é mais
possível nem recomendável manter os vínculos com a família de origem. Para
se tornar adotável, a criança e o adolescente precisam ter os pais (mãe e/ou
pai) destituídos do poder familiar ou em condição de ter entregado
espontaneamente seus filhos por impossibilidade de cuidar deles

Na Vara onde se trabalha, o Setor de Adoção existe há aproximadamente
dez anos, submetido obviamente às Chefias de cada Serviço Técnico (de
Psicologia e Social) da Vara. Desde 1º de março de 2004, uma nova equipe
(igualmente composta de duas assistentes sociais e duas psicólogas) substituiu
a anterior, conforme determinação superior.

Esta nova equipe vem paulatinamente repensando e remodelando as
formas de atendimento e as dinâmicas dos procedimentos, na medida do
necessário e possível, assim como vem se esforçando para tentar fazer da
pesquisa uma prática corrente e valorizada no Setor.

Com este intuito, os profissionais da adoção realizaram o referido
levantamento podendo obter alguns indícios consistentes com a realidade da
população atendida e com a literatura, como se afere neste trabalho, mas as
relações aventadas serão desenvolvidas somente em pesquisa futura.

2. Dados de outros estudos
Há poucos estudos ou levantamentos quantitativos publicados sobre

adoção e seus protagonistas. Entre os mais recentes de nossa realidade,
destacam-se os de Weber (1999 e 2001) e o de Paiva (2004).

Em 1999, Weber apresentou resultados de uma pesquisa realizada por
questionário com 42 pretendentes à adoção habilitados em Curitiba, que revelou,
quanto ao estado civil, 95,24% de casais (casados ou conviventes) e 4,76% de
pessoas sozinhas (solteiras ou separadas); 76,19% não tinham filhos biológicos
e 45,24 tinham filhos por adoção. Dos pretendentes, 35,72% queriam adotar
apenas uma criança e somente 7,14% aceitavam irmãos; 77,34 solicitavam
criança com idades entre zero e três anos, distribuídos nas diferentes faixas
etárias. Em relação ao gênero, 38,10% não manifestaram preferência, enquanto
que 26,19% queriam do sexo feminino e 14,28% do masculino. Quanto à cor da
criança, 66,68% optavam por branca,19,04% por parda clara e 2,38% por parda.
No tocante à saúde, 78,58% só aceitavam crianças saudáveis.
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Weber (2001) realizou outra pesquisa por meio de questionários, desta
vez aplicados em 240 pais adotivos, 120 filhos adotivos e 40 filhos biológicos
que tinham um ou mais irmãos adotivos. Ela constatou, entre outros dados, que,
no que concerne aos adotantes, a maioria era casada (88,5%) e um pouco mais
da metade (50,8%) já tinha filhos biológicos. Quanto ao sexo dos adotados, a
diferença encontrada, de 56,6% de meninos contra 43,4% de meninas, não foi
estaticamente significativa. Para uma segunda adoção, a maioria dos pais
adotivos (52%) era indiferente quanto ao sexo, enquanto 36,8% preferiam meninas
e 11,2%, meninos. No que tange à cor da pele, 70,5% dos adotados eram brancos,
23,8% pardos, 5,3% de negros e 0,4% de orientais, lembrando que 43% deles
residiam no Sul e Sudeste do Brasil. Com relação à saúde, 74,9% apresentavam
saúde perfeita, ao lado de 23,1% de adotados com problemas de saúde. Com
respeito à faixa etária, o estudo dá conta de absoluta maioria, quase 90%, de
adotados com idades entre zero e três anos, 4,8% de 3,1 a seis anos e apenas
5,4% acima de seis anos.

Paiva (2004) apresentou dados importantes advindos de um levantamento
das características, expectativas, preferência e justificativas de 340 requerentes
à adoção (nacionais e estrangeiros) inscritos no cadastro de uma Vara de outra
Comarca de São Paulo. Entre tantos elementos indicados, ressalta-se 92,9%
de casais contra 6,6% de sozinhos (solteiros, separados / divorciados, viúvos).
Quanto ao sexo das crianças pretendidas, 36,2% dos pretendentes eram
indiferentes, enquanto que 45,3% queriam meninas e 15,3%, meninos. No
aspecto cor da pele, 61,5% pediam criança branca, 9% branca ou parda, 16,6%
parda, 1,8% negra, 1,2% amarela / mestiça e 5,6% se colocaram indiferentes. A
maioria dos pretendentes (88,2%) queria crianças saudáveis física e mentalmente
e quase a totalidade restante (7,7%) aceitava com algum problema de saúde.
Com relação à idade, 86,9% dos requerentes solicitavam crianças na faixa etária
de zero a três anos. Dos pretendentes, 82,7% não tinham filhos ainda por diversas
razões.

3. Modalidades de procedimentos
O Setor de Adoção efetua os seguintes procedimentos, sempre com a

atuação do psicólogo e do assistente social:
Cadastro de pretendentes à adoção: trata-se da avaliação psicossocial de

pretendentes à adoção, que se inicia com a entrega dos documentos necessários
mais um questionário solicitando as informações básicas, depois a inscrição
propriamente com o agendamento da(s) entrevista(s) psicossocial(is) – uma ou
mais, conforme o caso; posteriormente, há realização do laudo psicossocial
com parecer relativo à inclusão ou não no cadastro. Com base nesses elementos,
o Juiz defere ou não o pedido de habilitação, durante uma audiência.

Reavaliação dos cadastros habilitados: após dois anos de espera no
Cadastro, os dados dos pretendentes são atualizados e a demanda revalidada
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com base na reafirmação do pedido ou em sua alteração, se for o caso; pois a
qualquer momento pode haver alteração das informações cadastrais e das
características da criança pretendida por solicitação dos requerentes.

Recadastramento: é a reinclusão no cadastro de pretendentes para novo
pedido de adoção.

Adoção nacional: é o procedimento de tornar a criança ou o adolescente
filho por adoção do(s) pretendente(s) brasileiro(s) ou estrangeiro(s) residente(s)
no Brasil, o que inclui: análise da situação e do perfil da criança que vem para
adoção (por meio de estudo do histórico e avaliação psicossocial), indicação
dos pretendentes para ela (conforme a ordem na lista de espera do cadastro),
oficialização desta indicação pelo Juiz, convocação do(s) pretendente(s), preparo
da criança e do pretendente para o primeiro encontro; apoio, orientação e
acompanhamento no período de aproximação, avaliação e relatório a respeito
do pedido de guarda para adoção; apoio, orientação e acompanhamento no
estágio de convivência, avaliação do estágio por meio de entrevistas e/ou visita
domiciliar (dependendo da disponibilidade de viatura para o Setor) suficientes
para elaboração de laudo com parecer psicossocial conclusivo; caso não haja
pretendente para uma criança em determinada Vara, a Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (CEJA) é solicitada para indicar outros cadastrados no
Brasil.

Adoção internacional: somente quando não houver pretendentes no Brasil
para uma ou mais crianças / adolescentes, a adoção internacional torna-se a
opção; neste caso, a CEJA é também acionada para indicar pretendentes para
aquela(s) criança(s) / adolescente(s), os quais são em seguida consultados,
por intermédio de agências internacionais de adoção devidamente cadastradas,
quanto ao desejo de conhecer a criança / adolescente em questão. Em caso
positivo, eles vêm ao Brasil, ocorre a aproximação e se inicia o estágio de
convivência que deve durar 15 dias, se a criança for menor de dois anos e 30
dias se for maior. Neste período, os procedimentos são similares aos da adoção
nacional, culminando no laudo psicossocial com parecer conclusivo. No período
pós-adoção, os adotantes enviam à Vara de origem no Brasil relatórios de
acompanhamento da adaptação no país estrangeiro, por intermédio da agência
de adoção que os acompanha.

Apadrinhamento (Amigo Legal): com o objetivo de proporcionar atendimento
individualizado e possibilidade de convivência familiar a criança ou adolescente
que, em virtude de ter mais idade, pertencer a grupos de irmãos e/ou ter algum
problema de saúde, não conseguiu colocação em uma família até o momento,
cadastra-se pessoas voluntárias para ser um padrinho ou amigo legal. Crianças
e adolescentes na situação indicada chegam ao Setor para serem avaliadas
quanto a esta possibilidade. O amigo legal tem o compromisso de acompanhar
esta criança conforme sua disponibilidade, se fazer presente, verificar suas
necessidades, seu desenvolvimento e a cada 90 dias relatar sua situação ao
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Juiz. Os pretendentes ao apadrinhamento também são avaliados, orientados e
encaminhados para conhecer a criança / adolescente. O processo de
apadrinhamento é igualmente acompanhado no período de aproximação e de
seguimento. Para exercer esta função formalmente, o amigo legal assina um
termo de compromisso, que pode ser cancelado caso haja um motivo importante
para tanto.

Reintegração familiar: neste Setor que trabalha para a adoção, este
procedimento ocorre para aquelas crianças / adolescentes que, após haver a
indicação de avaliação para adoção, têm a possibilidade de voltar à família de
origem (em geral, para avós ou tios). Nestes casos, a situação é analisada do
ponto de vista psicológico e social e se houver possibilidade de reintegração,
esta será feita nos outros setores técnicos da Vara.

4. Procedimento para o levantamento
Os dados foram levantados a partir dos livros de registro (de crianças e de

pretendentes), bem como das planilhas de controle destes dados, organizadas
e realimentadas diariamente pelas profissionais e estagiárias do Setor de Adoção.

Depois do levantamento de dados, estes foram agrupados em tabelas
que originaram gráficos demonstrando o que fora apurado. A população sobre a
qual se fez o levantamento constituiu-se de: 133 crianças e adolescentes (44
adotadas e 89 aguardando por adoção / apadrinhamento), 44 adotantes (40 casais
e quatro solteiras) e 190 pretendentes (164 casais, 25 solteiras e um solteiro).

5. Resultados preliminares

Tipos de colocação em família substituta com vistas à adoção:
No Setor de Adoção, são realizadas adoções nacionais prioritariamente e

adoções internacionais. Há alguns poucos casos de colocações de crianças
em família substituta sob guarda provisória para tratamento em um primeiro
momento, com vistas à adoção.

No período abrangido, 91% das adoções feitas foram nacionais, 7%
internacionais e 2% guarda para tratamento no exterior. Em números brutos,
foram 44 crianças colocadas em família substituta para adoção ou 33% do total.
Entretanto, 89 crianças e adolescentes ainda esperavam por uma família ou um
apadrinhamento / amigo legal, representando 67% dos sujeitos atendidos pelo
Setor.

 Crianças e adolescentes atendidos:
Quanto ao sexo, 52% das crianças e adolescentes atendidos neste período

eram do sexo masculino e 48% do sexo feminino. Nos adotados, verificou-se
um pequeno aumento no número de meninos: 58% do sexo masculino e 42% do
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feminino. Entre aqueles que esperavam por adoção, encontrou-se 51% de
meninos e 49% de meninas.

No tocante à cor, constatou-se uma maioria parda – 71% de pardos
(divididos em 37% pardos claros, 33% pardos e 1% pardos escuros), seguida
da cor branca (27%) e da negra (2%). Nos adotados, 57% eram pardos (dos
quais, 33% de pardos claros, 21% de pardos, 5% de pardos escuros), 38% de
brancos e 3% de negros; enquanto que em espera, a porcentagem de pardos
aumentou para 80%, seguida de 17% de brancos, 3% de negros.

Com respeito à saúde, 73% eram saudáveis e 27% tinham problemas de
saúde. Daqueles com problemas, 17,4% apresentavam leves problemas físicos
genéricos tratáveis, 17,4% tinham a síndrome alcoólica fetal (SAF) e outros 17,4%
apresentavam problemas psicológicos e/ou psiquiátricos. Em seguida, vieram
crianças e adolescentes com graves problemas físicos genéricos tratáveis,
problemas decorrentes da prematuridade e deficiência mental, com 8,7% cada;
depois, crianças com HIV positivo, deficiência física, deficiência auditiva,
deficiência visual, alterações genéticas, com 4,3% cada. Das crianças adotadas,
21% tinham problemas de saúde (tratáveis leves e SAF), enquanto que por volta
de 10% das crianças/ adolescentes esperando uma família ou padrinho tinham
problemas.

No momento da adoção, a distribuição por faixa etária variou da seguinte
maneira: 72% das crianças tinham entre zero e três anos de idade quando
adotadas, 19% de 3,1 a 6 anos e 9% acima de seis anos. Por outro lado, a
realidade dos que esperam mostrou ser inversamente proporcional a dos
adotandos: apenas 5% estavam na faixa de zero a três anos (e só esperam
nesta faixa etária porque têm problemas de saúde ou pertencem a grupos de
irmãos), 17% estavam na faixa entre 3,1 e seis anos e 78% tinham mais de seis
anos.

No que se refere à relação entre o fato de pertencer a grupo de irmãos
e a adoção ou a espera, encontrou-se também uma realidade inversamente
proporcional. Primeiramente, a maioria dos adotados eram filhos únicos (65%),
enquanto que dos que esperavam 22% estavam nesta condição; 28% foram
adotados em grupos de dois irmãos, enquanto que dos que esperavam 20%
eram grupos de dois irmãos; 7% foram adotados em grupos de três irmãos,
enquanto que dos que esperavam 24% eram de grupos de três irmãos; 34% de
crianças e adolescentes pertenciam a grupos de quatro a seis irmãos, sendo
que nenhum deles havia sido adotado. No total, sete grupos de irmãos (de dois
a três irmãos cada) foram adotados enquanto que 22 (de dois a seis irmãos
cada) ainda aguardavam uma família.

No que tange ao tempo de espera para a adoção, constatamos que
quando uma criança está pronta para ser adotada e tem boas chances, isto é,
tem situação jurídica definida, baixa idade, boa condição de saúde, pele branca
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ou parda clara e é única ou tem um ou dois irmãos no máximo, ela é adotada
mais rapidamente. Das que foram adotadas, 77% esperaram um mês a partir
da chegada no Setor, 9% de dois a três meses, 2% esperavam havia mais de
quatro anos. Das que foram adotadas em um prazo de até um mês, 18% tinham
menos de um mês de vida, 15% de oito a nove meses, outros 15% um ano de
idade, 12% de seis a sete meses, 9 % tinha dois anos, outros 9% mais de quatro
anos, 6% de dois a três meses, e 6% de quatro a cinco meses. Já a variação de
tempo de espera das crianças e adolescentes que aguardam uma família é
muito heterogênea, não tendo sido possível reunir este tempo em faixas ou
períodos.

Adotantes
Quanto ao estado civil, a maioria dos adotantes era formada de casais

(88,6%) – casados ou união estável. O restante eram solteiros (11,4%).
Dos casais, 80,6% eram brasileiros, 12,9% estrangeiros residentes no

Brasil e 6,5% estrangeiros. Dos estrangeiros, 33,3% eram de nacionalidade
italiana, enquanto que o restante se dividia em francesa, alemã, norte-americana
e argentina, com 16,7% cada.

Quanto aos solteiros, o levantamento deu conta de uma totalidade feminina
(100%).

Cadastro de pretendentes à adoção:
No que se refere ao estado civil dos pretendentes, estes eram

majoritariamente casais (86,3%) e minoritariamente solteiros (13,7%), dos quais
96% mulheres e 4% homens.

Metade (50%) dos pretendentes se manifestou indiferente quanto ao sexo
da criança pretendida para adoção. A outra metade se dividia em 44%
desejando menina e 6% menino. No entanto, tomando-se em conta somente
aqueles que manifestaram preferência, 88% pediam menina, enquanto que
apenas 12% pediam menino.

No que tange à cor pretendida, verificou-se uma porcentagem igual de
pretendentes que desejavam crianças brancas e daqueles que pediam brancas
ou pardas claras (36% cada). Para crianças pardas, houve 7% das preferências,
para pardas claras 5% e nenhuma para parda escura. Houve ainda 5% que
pediram parda ou negra. Para crianças da raça amarela, encontrou-se 0,5%
dos pedidos; 4% foram indiferentes quanto à cor. Os 6,5% restantes incluíram
outras combinações de cor que não as apresentadas.

A grande maioria dos pretendentes (85%) queria crianças saudáveis,
enquanto que apenas 13% deles aceitavam crianças com problemas de saúde
tratáveis leves. Os 2% restantes não especificaram o pedido quanto à saúde.

Eram igualmente maioria (83%) aqueles que solicitavam a adoção de
crianças com até dois anos de idade, sendo que, do restante, 12% queriam na
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faixa de até três anos e apenas 5% aceitavam crianças maiores de três anos.
Vale ressaltar que 61% dos pretendentes desejavam crianças de até um ano de
idade.

Do total de pretendentes, apenas 10% aceitavam adotar grupos de irmãos
(de dois a três irmãos).

Dos que desejam adotar, 74% não tinham filhos. Daqueles com filhos,
31% os tiveram juntos por via biológica; em 18% dos casos, só um dos cônjuges
tinha filho biológico, 2% tinham filhos biológicos separadamente e outros 2%
eram solteiros com filhos biológicos. Mas a maioria (47%) destes que tinham
filhos, os tiveram por meio da adoção.

6.Considerações Finais
Deste primeiro levantamento, destacam-se alguns pontos:
Como deve ser, a adoção nacional foi realizada com prioridade e a adoção

internacional como excepcionalidade, no caso de não haver possibilidade no
país. A verdade é que só raramente a adoção nacional abarca os casos de
crianças com mais de seis anos, pertencentes a grupos de irmãos e/ou com
problemas de saúde. Para estas, pouquíssimos são os pretendentes brasileiros,
existindo mais estrangeiros interessados e a possibilidade do Amigo Legal, a
qual também não é certa por falta de candidatos suficientes.

Embora a preferência dos pretendentes seja por meninas, os meninos
foram maioria nas adoções e ainda na espera, talvez porque no período avaliado
eles tenham surgido em maior número e porque atenderam àqueles cujo pedido
era indiferente em relação ao sexo.

No tocante à cor, houve um maior número de crianças pardas adotadas
possivelmente porque elas são em maior número em nossa população e não
porque tenham sido preferidas. O número de pardos claros e de brancos adotados
somados foi praticamente o mesmo que o das preferências dos pretendentes
por cor branca e parda clara, indicando que eles foram efetivamente atendidos
em suas preferências.

Não obstante a maioria dos pretendentes desejarem uma criança saudável,
constatou-se uma proporção significativa de adotados com problemas de saúde,
bastante próxima da proporção geral de crianças e adolescentes de nossa
população que apresentam problemas.

Com relação à idade, infelizmente a realidade das crianças e adolescentes
ainda é inversamente proporcional ao desejo dos pretendentes e é por essa
razão que crianças/adolescentes juridicamente adotáveis e pessoas cadastradas
querendo adotar esperam tanto para que a adoção se realize. Para 95% das
preferências por crianças menores de três anos, encontrou-se 5% apenas de
crianças efetivamente aguardando por adoção.
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Em futura pesquisa, procurar-se-á estabelecer o tempo que os
pretendentes realmente esperam para adotar em crianças e adolescentes
dependendo de cada faixa etária: empiricamente, sabe-se que a população de
pretendentes atendida neste Setor específico aguarda em média de dois anos a
dois anos e meio para ter um bebê do nascimento a seis meses ou até um ano
ou dois, enquanto que os pretendentes que desejam crianças acima de três
anos e grupos de irmãos, sem preferência quanto à cor da pele, praticamente
não esperam nada, pois as crianças e adolescentes já estão esperando por
eles.

Esta pesquisa proporcionará também detalhar melhor o perfil de crianças,
adolescentes e pretendentes que aguardam por adoção, o que ainda não foi
integralmente contemplado com este levantamento.

Percebeu-se que a grande maioria dos que procuram a adoção o faz porque
não têm filhos ou não puderam tê-los por meios naturais e/ou reprodução
assistida, encontrando nesta possibilidade a única alternativa de se tornarem
pais. Em contrapartida, há uma parcela de pretendentes com filhos que buscam
a adoção para completar a família, para ter um filho de um segundo casamento,
para ter um filho de outro sexo e principalmente, porque são a maioria, há aqueles
que já adotaram ou ainda que desejam repetir uma experiência para completar a
família por adoção. A adoção é relatada na maior parte das vezes como uma
experiência muito positiva que motiva novos pedidos.

Além de tornar possível um maior conhecimento da população atendida
pelo Setor, bem como dos procedimentos utilizados, e de poder cotejá-los com
outros estudos e a literatura na área, já há fortes indícios de que a pesquisa
estruturada a partir deste levantamento preliminar reforçará a importância
fundamental de se trabalhar no sentido de produzir conhecimentos consistentes
com a realidade para a construção de uma cultura de adoção coerente com as
necessidades de nossas crianças e adolescentes. Este trabalho pode e deve
contribuir nesta direção.
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