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RESUMO 

 

OISHI, J. M. A adoção e o adotável: do desbotar da memória à (des)construção da 
filiação. 2013. 116 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Psicologia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

Diferentes modos de compreender a adoção, ao longo do tempo, deram 

molde para diferentes formas de fazer adoções. Atualmente, ela é definida como 

uma medida de “proteção”, tal como foi categorizada pelo Código de Menores e 

reafirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo deste 

trabalho foi analisar os discursos (de Lei, de agentes e da clientela – interessados 

em adotar) que mostram, atualmente, a adoção e como é mostrado, nos discursos o 

“adotável”. Ancorada no método da Análise Institucional do Discurso (AID), a 

pesquisa foi concretizada por meio da análise de sete entrevistas, realizadas com 

cinco profissionais das varas da infância e da juventude da capital paulista (dois 

juízes, um promotor, uma assistente social e uma psicóloga) e duas pessoas 

interessadas em adotar, habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção, bem como por 

meio da análise do texto da Lei 12.010/2009. O estudo indicou que houve 

transferência do poder de escolha dos pais biológicos e dos pais adotivos ao poder 

de decisão do Judiciário, sendo este a instituição que, atualmente, garante a 

concessão da adoção por juízes e seu reasseguramento por diferentes 

procedimentos técnicos. Percebemos que a adoção não é um fato pontual, mas um 

processo, que se inicia com a etapa de “preparo”, seja de casais e/ou pessoas 

interessadas em adotar, seja de crianças/adolescentes, para que se produza a 

aptidão para adoção. Verificamos que as diferenças entre a filiação adotiva e a 

filiação biológica se configuram como desigualdades, produzidas na qualificação do 

passado e da memória da criança como algo negativo e na constituição do adotável 

como uma criança vazia de impressão. A filiacão adotiva, ao invés de se constituir 

como uma filiação aditiva, se configura como uma filiação subtrativa; não se 

reconhece como substituição à filiação biológica, ao se admitir diferente, e não se 

estabelece como acréscimo, ao se identificar com a negatividade.  

 

Palavras-chave: Adoção. Crianças adotivas. Psicologia institucional. Análise do 

Discurso. Poder Judiciário. 



 

 

ABSTRACT 

 

OISHI, J. M. Adoption and the adoptable: from the fading-off of memory to the 
(de)construction of filiation. 2013. 116 p. Dissertation (Masters in Psychology) – 
Psychology  Institute, University of São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

Different ways to comprehend adoption, over the time, have produced different 

ways of accomplishing adoptions. At present, adoption is defined as a measure of 

"protection", as categorized by the previous law code and reaffirmed by the Statute of 

Children and Adolescents (ECA). This study aimed to analyze the speeches (Law, 

agents and clientele – interested in adopting) that show, currently, the adoption and 

how is shown, in the speeches, the “adoptable child”. Anchored in the method of 

Institutional Discourse Analysis, the research was accomplished with the analysis of 

seven interviews conducted with five professionals of Children's Courts (two judges, 

a prosecutor, a social worker and a psychologist) and two people interested in 

adopting, considered eligible for adoption at the National Register of Adoption, as 

well as by analyzing the text of Law 12.010/2009. The research indicated that there 

was a displacement of the power of choice from the biological and adoptive parents 

to the decision of the Children’s Court, which is the institution that currently grants 

adoption and its reassurance by different technical procedures. We realized that 

adoption is not a single event, but a process which starts with either the "preparation" 

of couples and/or individuals interested in adopting or with the preparation of 

children/adolescents available for adoption, in order to produce their ability for 

adoption. We found that the differences between adoptive filiation and biological 

parentage were produced in the qualification of the past and the child's memory as 

something negative and in the definition of the adoptable child or adolescent as an 

empty print subject. Adoptive filiation, instead of being understood as an additive 

membership, is configured as a subtractive membership; it does not replace 

biological parentage since it admits its differences from it and it does not establish 

itself as an addition to it, as it identifies itself with negativity. 

 

Keywords: Adoption. Adopted children. Institutional psychology. Discourse Analysis. 

Children’s Courts. 
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1 INTRODUÇÃO: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a 
aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto 
possível, o descaminho daquele que conhece? Existem momentos na vida 
onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se 
pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para 
continuar a olhar ou a refletir. (FOUCAULT, 2007, p.13). 

 

O foco de estudo desta pesquisa é o que se poderia chamar de “as 

engrenagens da adoção”: nos propusemos a analisar o modo como essa prática se 

configura e se concretiza hoje, no contexto da política de proteção integral de 

crianças e adolescentes. O tema que escolhemos pode ser abordado de diversas 

perspectivas e sob inúmeros enfoques. Neste trabalho faremos um recorte particular, 

construído com base no método da Análise Institucional do Discurso (AID) e 

procurando delinear as figuras da adoção e do adotável, tomando como campo de 

investigação os discursos legais e institucionais da adoção. Convidamos o leitor a 

acompanhar como estes se articulam, que desenho constroem para o que é definido 

atualmente como uma medida de “proteção” à infância e à juventude e, ainda, que 

lugares são configurados a crianças/adolescentes nesse universo.  

Seguindo as alterações legais da medida de adoção, podemos verificar que 

diferente modos de compreender a adoção, ao longo do tempo, ligaram-se a 

diferentes formas de se fazerem adoções. Assim, pensar como, hoje, essa prática se 

realiza é também entender para que ela serve, o que produz e como produz.  

A adoção atualmente é definida como uma medida de “proteção”, tal como 

foi categorizada pelo Código de Menores de 1979 (BRASIL, 1979) e reafirmada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 (BRASIL, 1990). Trata-se, 

portanto, de uma das medidas aplicáveis pelo Estado quando há a constatação, 

também por parte desse Estado, de existência de ameaça ou violação de direitos de 

crianças ou adolescentes. Dessa forma, com base em um ordenamento legal, no 

qual estão previstos os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, 

normatizam-se situações adequadas e definem-se outras que podem ser avaliadas 

como violações de direitos, tornando justificada a intervenção do Poder Judiciário 

para proteger crianças e adolescentes.  

A avaliação de potenciais riscos sustenta a medida de “proteção”. E nessa 

engrenagem utiliza-se todo aparato das varas da infância e da juventude: os setores 
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técnicos (de psicologia e de serviço social) fazem as avaliações, o promotor analisa 

se o resultado destas indica uma violação de direitos e, em caso positivo, o juiz 

intervém, aplicando uma das medidas de “proteção”.  

A chamada colocação em família substituta via adoção é uma das formas de 

“proteção” da criança e do adolescente e de garantia de seus direitos, especialmente 

do direito à convivência familiar e comunitária. O direito fundamental de a criança 

conviver com uma família ou em uma família é preconizado pelo ECA, no artigo 19:  

 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. (BRASIL, 1990, art. 
19).   

 

Caso esse direito seja violado ou ameaçado, configura-se a situação de 

risco e a adoção poderá ser uma das medidas de que se lança mão para assegurar 

e concretizar direitos. A existência de um risco em família, assim, autoriza a busca 

por outra família.   

O texto da lei nos faz pensar: mas afinal, que risco é esse? O que se busca 

em uma família? O direito da criança de ser criada no seio de sua família biológica é 

violado quando há colocação da primeira em uma família substituta? Ou a busca 

pela convivência familiar e comunitária garante a inviolabilidade de outros direitos? 

Questões como essas motivaram a presente pesquisa, incitando a refletixão sobre 

as concepções de família, de criança/adolescente e de proteção. 

A unidade familiar constituiu-se, nas últimas décadas, em eixo central de 

diversas estratégias de políticas públicas (de saúde e de assistência social1) que a 

compreendem como núcleo de proteção e ambiente natural de criação dos filhos. Os 

programas de atendimento às famílias buscam prevenir vulnerabilidades sociais e 

aprimorar os cuidados dedicados às crianças e aos adolescentes, vinculando o 

ambiente familiar ao pleno desenvolvimento infantil.   

Desde os estudos de Freud, a família tem sido pensada como locus 

privilegiado na produção de saúde e doença e como estrutura para o 

desenvolvimento emocional dos indivíduos. A família pode ser compreendida como 

                                            
1
  Por exemplo, a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1997, e a aprovação da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E COMBATE À FOME, 2004).  
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uma complexa rede de relações, enredadas por vínculos afetivos, e essa complexa 

rede de relações, nos textos freudianos, se constitui em um núcleo formado pelo pai, 

pela mãe e pelos filhos. A denominada “família nuclear burguesa” apresenta-se 

como modelo produzido em determinado período sócio-histórico e tem sido 

modificada nas atuais concepções de família.   

Para compreender melhor que família as políticas publicas recentes definem, 

podemos retomar o conceito utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 

utilizado como base para políticas de assistência social, em 2005. Família é um 

conjunto de pessoas que formam “[…] um núcleo afetivo, vinculado por laços 

consanguíneos, de aliança ou afinidade que circunscrevem obrigações recíprocas e 

mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero.” (MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2005, p. 19). Nessa 

concepção, temos uma família fruto de relações de sangue, de afinidade ou sociais 

e marcada pela existência de laços afetivos. Há uma diferença qualitativa importante 

entre família e não família, nessa definição: a afetividade. Esta delimita a existência 

do núcleo familiar e separa-o de outras configurações de sangue, aliança ou 

afinidade que não mantêm relações afetivas.  

No âmbito legal, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 226 e 227 

(BRASIL, 1988), caracteriza a família como: plural, podendo advir do casamento ou 

da união estável e ser formada por um casal ou monoparental, com igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e entre filhos biológicos e adotivos; democrática; e 

com deveres e responsabilidades entre descendentes e ascendentes. A lei desenha, 

assim, uma família que pode ser construída por meio de relações sociais e jurídicas, 

bem como inscrita a partir de laços biológicos de sangue e parentesco. Há 

diferenças qualitativas entre as diversas formas de constituição da família, mas, a 

princípio, isso não implica uma valoração; a família se caracteriza pelo exercício de 

deveres e responsabilidades. Aqueles que não exercem esses deveres não são 

família.  

A família, assim, não é uma categoria a priori ou um núcleo imutável, mas se 

trata de uma construção social e histórica, produzida nos/pelos diferentes discursos. 

Se, por um lado, a família nuclear burguesa sofreu alterações e foi ampliada em sua 

constituição, pela inclusão de parentes, filhos adotivos, pessoas que tenham laços 

de afetividade, por outro, sua definição como ambiente privilegiado para o 

desenvolvimento infantil não parece ter sido revista.    
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As diferentes possibilidades de compreensão desse grupo-família nos levam 

a pensar que a garantia de um direito fundamental da criança, de convivência 

familiar e comunitária, pode ganhar diferentes contornos, seja por meio da 

manutenção da criança em sua família de origem a todo custo, seja por meio de sua 

inserção célere em uma família substituta. Dependendo dos significados e dos 

entendimentos atribuídos ao termo “família” e de quais direitos se acredita que 

devem ser protegidos, ancoram-se as ações de “proteção” descritas no ECA. De 

qualquer forma, seja na família biológica, seja na família extensa ou adotiva, a 

permanência da criança e do adolescente em um ambiente familiar é o eixo 

fundamental e a principal meta. 

A ausência de família aparece associada ao não desenvolvimento pleno e à 

existência de riscos. Nesse contexto, detecta-se um problema de âmbito social: a 

existência de infâncias em situação de risco e/ou em perigo, que a “medida de 

proteção”, de colocação em família substituta via adoção, vem a suprir. A cena 

originária da adoção monta-se, assim, pela necessidade de prevenção e erradicação 

do que se poderia supor como um desamparo.    

Inúmeras pesquisas sobre o desamparo infantil foram realizadas na área da 

psicologia e da psicanálise e, de forma direta, esse discurso dá suporte àquele do 

direito. O trabalho de Bowbly (1981) sobre as consequências da institucionalização 

em médio e longo prazo afirma a conexão entre o desenvolvimento de distúrbios 

mentais e a separação da criança e da mãe, estabelecendo essa conexão entre 

família e saúde mental, por um lado, e institucionalização e doença, por outro.   

Winnicott (1987) também associa o desamparo à separação traumática da 

criança e da mãe, evento que instaura uma falha no ambiente e gera efeitos 

patológicos no desenvolvimento infantil. A prevenção de distúrbios e patologias 

infantis, para Winnicott, encontra-se associada à estabilidade e à manutenção de um 

ambiente adequado e sadio às crianças, um ambiente familiar e não institucional2, 

um ambiente protetor. A família é o locus de saúde do indivíduo; não qualquer 

família, mas uma boa e adequada. 

Em tese, portanto, a “medida de proteção” adoção parece-nos responder 

essa demanda: a possibilidade de oferta de outra família para uma criança. Nos 

                                            
2
  O termo “instituição” aqui se refere aos locais de acolhimento de crianças e adolescentes em 

condição de abandono e/ou conflito com a lei. 
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casos em que a família “natural” não oferece proteção, é uma alternativa para 

garantia de um ambiente capaz de cuidar e de promover um bom desenvolvimento.  

A ação de “dar família” ocorre por meio de dispositivos institucionais, e o 

Judiciário tem sido o cenário principal desse movimento. Fonseca (1995), em 

pesquisa sobre a criação de crianças em lares substitutos mostra como, a prática de 

circulação de crianças entre vicinais, comum até a década de 1960 (os chamados 

“filhos de criação”) passa a ser gerida pelo Judiciário, que toma a responsabilidade 

pela gestão da vida das crianças sob sua tutela. Neste sentido, a partir da 

promulgação do ECA, a autora afirma que o Poder Judiciário foi o principal eleito 

como agente de reforma social. Sorj (2000) também pontua um movimento recente 

de judicialização dos conflitos sociais, a partir da década de 1990. Percebemos, 

portanto, que o caminho de uma criança, de sua família biológica à condição de 

adotável e à sua inserção em família substituta, passa a ser trilhado por medidas 

judiciais: relatórios e avaliações técnicas, pareceres ministeriais, diversas práticas 

institucionais que compõem a adoção e visam à legitimação de um laço de filiação lá 

onde não havia, anteriormente, nenhum parentesco.  

Meu3 ingresso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no 

ano de 2006, para assumir um cargo de psicóloga em uma Vara da Infância e da 

Juventude da capital, me colocou em contato direto com essa realidade. E incitou 

meu interesse em estudar mais aprofundadamente a adoção. Nas primeiras 

semanas de trabalho, tivemos um “curso” de formação no qual foram apresentados 

os temas de atuação do psicólogo judiciário: guarda, tutela, adoção, acolhimento 

institucional, violência, conflitos familiares, dentre outros. Chamou-me a atenção, na 

ocasião, uma segregação entre o que foi denominado “o lado feliz” e o que foi 

denominado “o lado triste” do trabalho, o feliz sendo as colocações em família 

substituta e o triste, os acolhimentos institucionais e os afastamentos da família. 

No primeiro ano de atuação, tive como chefe uma juíza bastante enérgica 

que prezava a agilização dos processos de adoção de crianças e adolescentes. A 

pressão era para que todo o funcionamento processual fosse acelerado e para que 

os contatos de crianças com os casais ocorressem instantaneamente, buscando 

uma saída veloz da criança da situação de acolhimento institucional. A adoção, 

                                            
3
  Optei pela mudança de pronome pessoal, da primeira pessoa do plural para a primeira do singular, 

neste trecho para descrever minha experiência concreta e minha relação com a temática 
estudada. 
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especialmente nos casos de adoção internacional, era propagandeada como uma 

oportunidade de a criança ter um futuro melhor. 

Ao mesmo tempo, também entrevistávamos pessoas que queriam formalizar 

a adoção de uma criança que já estava sob seus cuidados há anos, solicitando a 

mudança de registro de nascimento desta, na ocasião de seu ingresso na rede de 

ensino fundamental.  

Em ambas as situações, minha sensação, impulsionada por uma demanda 

institucional, era e de que o tempo estava se esgotando e que seria necessário 

tomar uma atitude célere. Na qualidade de agente institucional, a pesquisadora que 

se anunciava já estava em vias de pressupor um risco à criança. Assim, se a 

adoção, na legislação caracterizada como uma das medidas de proteção à infância, 

sustenta-se pela avaliação de potenciais situações de risco, com que risco eu estava 

lidando, já que a criança estava protegida no abrigo, na primeira situação, e estava 

protegida na família guardiã, na segunda situação? E porque a sensação de 

urgência? 

Em 2009, com a promulgação da Lei 12.010/2009 (BRASIL, 2009), 

denominada por alguns de “Nova Lei da Adoção”, o tema da adoção recebeu 

holofotes. Houve vinculação na mídia escrita e televisiva da importância da 

legislação para a garantia dos direitos preconizados no ECA, e propagaram-se 

diversos discursos sobre a adoção. Alguns defendem a legislação alegando que ela 

melhora a regulamentação da adoção no Brasil ao indicar o Judiciário como 

responsável por coibir as adoções informais e organizar estratégias que garantam o 

sucesso das adoções formais, tais com os cursos de “preparação” destinados aos 

interessados em adotar; outros a criticam por burocratizar o processo de adoção e 

torná-lo mais demorado.  

Nesse contexto, de entendimentos diversos da adoção como “solução 

mágica”, como produtora de desenraizamento social, como questão do direito 

privado, como monopólio do Judiciário, escolhemos pesquisar os discursos da 

adoção, a fim de compreender melhor a prática atual e o lugar do adotável.  

A proposta é estudar essa engrenagem da adoção por meio dos discursos 

produzidos no Judiciário e na legislação. A escolha pelo campo do Judiciário deve-

se ao fato de essa organização, nas últimas décadas, vir reivindicando esse 

dispositivo da adoção como seu monopólio, ou seja, como uma prática 

necessariamente jurídica. Essa afirmação poderá ser mais bem explicitada e 
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embasada na seção 3 desta pesquisa, que busca traçar o percurso histórico das 

legislações brasileiras, desde o Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916), primeira lei 

que regulamenta a adoção no país, até o Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990 (BRASIL, 1990). 

Pretendemos, com a análise da recente legislação sobre o tema (BRASIL, 

2009) e das entrevistas realizadas com agentes institucionais (juízes, promotor, 

assistente social e psicóloga) e com uma parcela da clientela dessa instituição (as 

pessoas interessadas em adotar), esboçar respostas às perguntas anteriormente 

formuladas, além de propiciar reflexões sobre as atuações profissionais nesse 

contexto e a efetividade das ações de “proteção”. 

Para as entrevistas, foram selecionadas cinco pessoas indicadas por 

colegas da instituição — sendo dois juízes, um promotor, uma assistente social, uma 

psicóloga — e duas pessoas indicadas por uma coordenadora de grupos de apoio à 

adoção as quais estavam inscritas no cadastro do TJSP de pretendentes a adoção.  

O método que permite a construção desse caminho é o da Análise 

Institucional do Discurso (AID), adotado como estratégia de pensamento desde a 

formulação do foco da pesquisa, passando pela seleção das perguntas das 

entrevistas e possibilitando as análises dos discursos produzidos. Assim, para que 

se esclareça a fundamental posição da AID na estruturação da pesquisa, 

passaremos a explicitar nossas proposições conceituais. 
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Figura 1 – “Rain Shower in the Studio”, obra do artista plástico Vik Muniz. 

 

Fonte: Muniz (2008). 
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2 MÉTODO 

 

Caminhante, são tuas pegadas / o caminho e nada mais; / Caminhante, não 
há caminho / Se faz caminho ao andar. (MACHADO, 1973, p.158). 

 

A palavra “método” nos remete aos termos gregos “meta”, traduzido como 

“para além de”, e “odos”, “caminho, percurso”, e pode ser entendida como um 

percurso que nos conduz a algum lugar ou, ainda, como um caminho para se chegar 

a um fim. Essa segunda afirmativa pode ser reconhecida em alguns trabalhos da 

área acadêmica que apresentam o método como aplicação de procedimentos ou de 

teorias a dados. Se aplicarmos tais procedimentos, necessariamente conheceremos 

tais objetos. A verdade é, assim, algo que já se encontra no objeto, no mundo, está 

ali para ser descoberta, e que será desvelada por meio de técnicas de interpretação 

da realidade. A verdade é a essência, a substância do objeto e está dada, basta 

procurarmos da maneira correta, que a encontraremos.  

Nesta pesquisa pretendemos adotar o conceito de método sob outro 

enfoque: como uma perspectiva de trabalho, uma estratégia de pensamento — 

fundada em alguns conceitos e não numa teoria sobre o objeto — que guarda com o 

objeto ou o final do caminho — os resultados — uma relação de constituição, de 

construção (GUIRADO, 2010). O estatuto da verdade, nessa compreensão, sofre um 

deslocamento; não poderemos pressupor uma verdade oculta nos objetos, pronta 

para ser desvelada, mas teremos de tomar a verdade como produção. No próprio 

movimento de conhecimento, na forma de conhecer e dirigir o pensamento a 

determinada realidade, se delinearão os efeitos de verdade. Teremos, assim, 

perspectivas de verdade, produções necessariamente parciais e regionais, 

inseparáveis do processo de conhecimento (FOUCAULT, 2009).  

Pensar sobre a pesquisa desse modo tem sido um grande desafio. Deixar-se 

conduzir pelos acontecimentos e partir de seu exercício com um campo conceitual 

mínimo é um percurso árduo e repleto de surpresas. Para nos auxiliar nessa 

jornada, recorremos aos necessários imperativos metodológicos, como nomeia 

Foucault, conceituações que orientaram a pesquisa e auxiliaram a derrubar 

obstáculos rumo a uma compreensão do caráter produtivo das práticas 

institucionais. Apresentaremos, a seguir, a caixa de ferramentas que embasa a 

estratégia de pensamento da Análise Institucional do Discurso, com que 

trabalhamos. 
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2.1 PODER, SABER E VERDADE EM FOUCAULT 

 

Foucault faz-nos diversos alertas sobre as formas de estudo e de pesquisa 

no mundo moderno e compara o pesquisador ao político, afirmando a intrínseca 

relação entre conhecimento e relações de poder. Segundo o autor, a verdade só 

pode ser compreendida no contexto das relações de força, pois ela é produto e 

perpetuadora dos jogos de poder. 

 

Essas produções de verdades não podem ser dissociadas do poder e dos 
mecanismos de poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos de 
poder tornam possíveis, induzem essas produções de verdades e, porque 
essas produções de verdade têm, elas próprias, efeitos de poder que nos 
unem, nos atam. (FOUCAULT, 1997/2006, p. 229).  

 

A busca de um determinado conhecimento, nessa perspectiva, inicia-se pelo 

reconhecimento dos mecanismos de poder como constituintes de toda relação. O 

poder produz efeitos de verdade e os dissipa também, assim como as verdades 

produzem efeitos de poder. A verdade, entendida dessa forma, não é essência, não 

é o enunciado verdadeiro, mas é o efeito que se promove por mecanismos 

estratégicos de poder constituintes das práticas sociais. Também o poder não é 

substância, não é coisa. Quando Foucault fala em poder, não está se referindo ao 

poder estatal, governamental, das lutas de classes, dos dominadores, de um grupo 

sobre outro. Poder não é posse de alguém, não é singular. Poder é exercício, é 

ação, é plural.  

 

O poder se exerce em rede e, nessa rede, não só os indivíduos circulam, 
mas estão sempre em posição de serem submetidos a esse poder e 
também de exercê-lo. Jamais eles são o alvo inerte ou consentidor do 
poder, são sempre seus intermediários. (FOUCAULT, 2000, p. 35). 

 

São múltiplas correlações de força, lutas, embates que, de forma móvel e 

instável, organizam estados de poder. Não há um sujeito ou um grupo no comando 

do poder, há forças em jogo que configuram alvos, direções na tensão mesma do 

campo de forças. Foucault conceitua poder como uma estratégia regional e 

ascendente, “além e aquém” do Estado, uma ação capilarizada, constitutiva do 

tecido social. Segundo ele: “[…] o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, 
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não é certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação 

estratégica complexa numa sociedade determinada.” (FOUCAULT, 1988, p. 89).    

Essa estratégia, móvel, instável, efervescente, muitas vezes produz 

cristalizações e regulamentos, que se organizam, se dissipam, se reorganizam, se 

anulam. As formas que se desenham a partir das relações de poder são visíveis e 

percebidas como os efeitos de verdade, o saber.  

 

[…] as relações de força permaneceriam transitivas, instáveis, 
evanescentes, quase virtuais, em todo caso não-conhecidas, se não se 
efetuassem nas relações formadas ou estratificadas que compõe os 
saberes. (DELEUZE, 1988, p. 82). 

 

Os saberes delineiam-se, assim, como uma construção, efeitos das relações 

de poder. Em sua natureza, na maneira como se constitui o conhecimento, este já se 

mostra como parcial, como possibilidade. É uma forma produzida por determinadas 

ações, dentre outras formas possíveis, é efeito mais ou menos duradouro de uma 

relação de forças, de uma batalha. Esse é o caráter perspectivo do conhecimento, 

não há um ponto de origem definido que explique aquela forma tornada visível, há 

inúmeras correlações que produzem a figura.  

Nesse sentido Foucault nos remete à metáfora da poeira e da nuvem, 

partículas pequenas, ínfimas, de poeira, que compõem uma figura. Ao compreender 

o saber como a nuvem, reorientamos nosso olhar, tal como, ao visualizar uma obra 

do artista plástico Vik Muniz, dirigimos nossa atenção aos materiais, instáveis e 

perecíveis, que formam a imagem, indo “além e aquém” da representação e 

buscando a compreensão daquilo que se mostra visível pela maneira como se 

integra o material. A atenção ao como, ao processo de construção, e não somente 

ao objeto, reordena as estratégias da pesquisa. 

 

O historiador não deve temer as mesquinharias, pois foi de mesquinharia 
em mesquinharia, de pequena em pequena coisa, que finalmente as 
grandes coisas se formaram. À solenidade de origem, é necessário opor, 
em bom método histórico, a pequenez meticulosa e inconfessável dessas 
fabricações, dessas invenções. (FOUCAULT, 2003, p. 16). 

 

A solenidade de origem, de que fala Foucault, parece ser a busca pela 

criação, como se o produto final derivasse da potência de alguém e não fosse 

resultado de um conjunto de ações e de forças. A busca pela origem, pela essência 

oculta, assemelha-se à busca pelo significado e à importância dada ao 
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desvelamento do signo. A verdade que se apresenta nesse movimento é a verdade 

essência, e não a verdade produção.  

Nossa vontade de verdade, como nomeia Foucault, é um dos procedimentos 

de controle do discurso. A separação entre o falso e o verdadeiro deslocou-se, ao 

longo da história, do ato do dizer para o dito. A verdade, que antes era pronunciada 

por quem podia dizê-la, por quem tinha autorização para estar no lugar do 

verdadeiro — por exemplo, os oráculos e os filósofos —, passou a ser qualidade não 

mais referente ao lugar de enunciação, mas ligada ao enunciado. O dito é 

verdadeiro ou falso e, assim desligado do dizer, pode circular entre os diferentes 

lugares de enunciação e torna-se objeto de desejo e de poder. Todos querem se 

apoderar da verdade, poder dizê-la, estar no lugar de quem a pronuncia. E essa 

legimitidade, segundo o autor, organiza-se por meio de um conjunto de práticas 

sociais que delineiam o modo “[…] como o saber é aplicado em uma sociedade, 

como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído.” (FOUCAULT, 

2009, p. 17). 

A produção de um determinado domínio de conhecimento ocorre por meio 

das práticas sociais; são elas que engendram os saberes, que materializam os 

enfrentamentos das relações de poder e que constituem subjetividades. Para pensar 

sobre as práticas sociais, podemos nos servir da metáfora da meada, conjuntos de 

linhas enredadas que se bifurcam, se entrecruzam, apresentada por Deleuze (1988). 

Linhas de saber, poder e subjetividade que formam conjuntos de enunciação, de 

visibilidade, jogos de força e resistência, movimentos de objetivação e subjetivação. 

São práticas que orientam e administram comportamentos, gestos e pensamentos 

em determinado contexto histórico. Foucault nos apresenta exemplos nas análises 

das práticas médicas — práticas que realizam separações entre a loucura e a 

sanidade, traçam a conceituação da doença mental e produzem o sujeito louco — e 

também das práticas jurídicas — que determinam a segregação entre o legal e o 

ilegal, arquitetam o panoptismo e produzem o sujeito criminoso.  

As práticas sociais se concretizam pela ação daqueles que as constituem, as 

produzem e reproduzem, pelos discursos. E esse é um conceito fundamental para 

compreender a produção do saber: o discurso não como linguagem ou 

representação, não como palavras que nomeiam e classificam os objetos, mas a 

prática discursiva como instituinte dos objetos.  
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Não podemos confundi-la com a operação expressiva pela qual um 
indivíduo formula uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade 
racional que pode ser acionada num sistema de inferência; nem com a 
"competência" de um sujeito falante quando constrói frases gramaticais; é 
um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo 
e no espaço, que definiram, em uma dada época, e para uma determinada 
área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício 
da função enunciativa. (FOUCAULT, 2010, p. 133).  

 

Discurso é prática, é produção. A possibilidade de fala encontra-se inscrita 

em condições historicamente determinadas, mas ela não é simples reprodução. Na 

atualização, no ato de fala, reeditam-se verdades e produzem-se brechas e rupturas, 

exercitam-se os enfrentamentos dos jogos de poder. Discurso é ato, e essa 

dimensão do discurso como acontecimento é o alvo dos procedimentos de controle. 

Segundo Foucault (2009), em todas as sociedades há procedimentos de regulação 

dos discursos que visam a controlar os acasos, os acontecimentos, e que procuram 

minimizar os “perigos” dessa multiplicidade aberta. 

Deleuze (1988) utiliza a expressão “acontecimentalizar” para descrever uma 

postura de ruptura com uma tradição que busca coerência e unidade nos discursos, 

ou que visa a encontrar e apontar a repetição, a face repressora e opressiva do 

discurso. Na contramão dessa via, o autor afirma a importância de lançar luz sobre 

as brechas dos discursos, os seus movimentos de descontinuidade, de 

especificidade e de exterioridade, as suas positividades e as suas formações 

inesperadas. É importante atentar para a emergência dos efeitos de verdade e para 

a produção dos saberes, tomando o discurso como locus privilegiado de análise, por 

ser constitutivo dessas aparições. Entender o discurso, da forma que nos propõe 

Foucault, implica dessubstancializar os objetos, resignificá-los em sua historicidade. 

 

[...] substituir o tesouro enigmático das “coisas” anteriores ao discurso pela 
formação regular dos objetos que só nele se delineiam; definir esses objetos 
sem referência ao fundo das coisas, mas relacionando-os ao conjunto de 
regras que permitem formá-los como objetos de um discurso que 
constituem, assim, suas condições de aparecimento histórico [...]. 
(FOUCAULT, 2010, p. 53). 

 

A ideia das “coisas” anteriores refere-se aos objetos e também aos sujeitos. 

Sujeitos que se transformam em sujeitos pelos modos de objetivação e subjetivação 

no discurso; que não possuem uma essência ou uma substância; que são 

desenhados pelas/nas práticas discursivas.  
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Aproximando-nos da psicologia e da questão do sujeito, deixaremos 

Foucault em uma das trilhas desse nosso percurso para seguir outra autora. Isso 

porque queremos nos deter na dimensão do discurso como lugar de constituição de 

subjetividades e refletir sobre os modos de subjetivação e constituição do sujeito.  

 

2.2 A ANALÍTICA DA SUBJETIVIDADE EM GUIRADO 

 

Guirado apresenta sua abordagem teórico-metodológica, denominada 

“Análise Institucional do Discurso” (AID), como uma estratégia de pensamento 

produzida no campo conceitual da psicologia aproximada da psicanálise e na 

interface com a análise do discurso francesa, com a análise de instituições concretas 

da sociologia e com o pensamento de Foucault.  

Inserida no campo conceitual da psicologia, trabalha com a ideia de sujeito; 

inspirada no pensamento de Foucault, dessubstancializa o sujeito. No duplo 

movimento de pensar sobre um sujeito efeito e singular, Guirado formula o conceito 

do “sujeito-dobradiça”, um sujeito “[…] que só pode se dizer psíquico, porque 

institucional.” (GUIRADO, 1995, p. 18). Enuncia-se uma singularidade construída e 

desenhada pelas formas de apropriação do sujeito, das condições concretas e 

históricas em que se encontra inserido, dentre as possibilidades instituídas pelo 

contexto concreto determinado. Toma-se o sujeito em seu modo singular de 

apropriação de um lugar no/do discurso, ao mesmo tempo que se delineia uma 

subjetividade produto e produtora de práticas institucionais. Ao tomar o lugar de fala, 

esse sujeito posiciona-se como produtor de verdades, de sentidos, expectativas, e 

no mesmo movimento em que exercita sua função de falante produz, de maneira 

singular, práticas discursivas que o constituem e que se apoiam nele. “Um sujeito-

suporte do discurso institucional que extrapola o âmbito das competências 

individuais (o indivíduo da psicologia), mas que também não se confunde com o 

sujeito-discurso (da AD).” (GUIRADO, 1987, p. 82).  

Sujeito e instituição, portanto, se constituem, e torna-se impossível pensar 

no sujeito desvinculado de práticas institucionais, ou na instituição existindo 

independentemente da produção de subjetividades.  

A concepção de instituição adotada pela autora foi desenvolvida por José 

Augusto Guilhon de Albuquerque e refere-se a uma prática social legitimada e 
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reconhecida como natural em seu exercício, pela ação e pelo fazer dos atores 

institucionais. A instituição não se confunde com uma estrutura física ou com a 

organização, mas são “[…] relações sociais que se repetem e se legitimam enquanto 

se repetem” (GUIRADO, 1986, p. 39). Para Guirado (ancorada em Foucault), o que 

permite a naturalização, portanto, é a repetição, mas também os acontecimentos, as 

emergências do novo. Reprodução e produção no mesmo movimento, e a 

legitimação ocorre pelo exercício, na prática discursiva, nos procedimentos que se 

atualizam no/pelo discurso dos atores institucionais.  

Cabe destacar que, se a instituição é ação, é prática social, fazemos 

instituição cotidianamente, fazemo-la quando exercemos a psicologia, por exemplo, 

e a reeditamos como agentes dessa instituição ou como clientes dela. Somos atores 

na construção dessas cenas, cenas da clínica, cenas da pesquisa; estamos 

implicados na pesquisa e construímos, no exercício, seus efeitos, seus resultados. 

Da mesma forma, somos constituídos por essas ações, tornamo-nos psicólogos, 

mestres, e isso desenha nossa subjetividade. Os discursos que atravessam essas 

práticas sociais posicionam lugares, definem personagens — paciente/terapeuta, 

professor/aluno, pesquisador/orientador — e marcam as cenas e os atores em jogo, 

mesmo que estes não se deem conta da encenação. Segundo Guirado (1986), são 

os “efeitos de reconhecimento e desconhecimento das relações institucionais”, o que 

o sujeito reconhece desse “si” e dessa disposição de lugares e o que o marca à 

revelia de sua consciência.  

O discurso torna-se, assim, locus privilegiado de análise da subjetividade, 

por meio do estudo das condições de produção do discurso, dos modos de 

posicionamento do sujeito nessa ordem discursiva e tendo como operador analítico a 

metáfora do “sujeito-dobradiça”. Pensar sobre o lugar que o sujeito ocupa nas 

práticas institucionais, sempre discursivas, deslocando o foco do significado para o 

modo de enunciação, do dito para o dizer, move uma transposição do objeto a ser 

estudado. Por isso, Guirado afirma que o objeto da psicologia institucional são “[…] 

as relações, mas não aquelas imediatamente observáveis, e sim, tal como 

percebidas, imaginadas, por aqueles que concretamente as fazem.” (GUIRADO, 

2010, p. 48). Assim, o objeto não equivale nem ao comportamento, nem às 

representações, mas ao jogo, imaginário, de atribuição de lugares, de expectativas, 

de sentidos na rede discursiva institucional.  
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O foco de interesse é o discurso, com a finalidade de desenhar os modos de 

subjetivação, as subjetividades possíveis.  

 

A questão, inclusive, não está em analisar isoladamente as entrevistas e no 
conjunto delas reconhecer as regularidades. Até porque estas se podem 
reconhecer no interior de uma mesma fala. A questão está na perspectiva 
que se tem de análise, os recortes que ela permite e as “amarrações” ou as 
reconstruções a que se chega, que acabam falando ao mesmo tempo dos 
autores das cenas enunciativas e das condições de enunciação. Aí, a 
metáfora da “dobradiça”; ou melhor, de um “conceito-dobradiça” de sujeito. 
(GUIRADO, 1995, p. 89). 

 

A configuração dos sentidos, nessa abordagem, vai se construir pelo 

contexto, institucional, relacional, discursivo, de produção da fala, e os operadores 

analíticos tomados para realizar essa análise dos modos de enunciação, de 

organização do discurso são os conceitos de cenografia, cena enunciativa, gênero 

discursivo e comunidade discursiva. Trataremos a seguir, brevemente, desses 

operadores, explicitando o modo como nos aproximaremos das entrevistas 

realizadas. 

 

2.3 INSTRUMENTAL DE ANÁLISE 

 

A Análise Institucional do Discurso (AID) partilha de certas proposições da 

análise do discurso francesa, especialmente da corrente de pensamento de 

Dominique Maingueneau, que permitem uma aproximação com a materialidade do 

discurso e uma particular maneira de proceder à análise desse dispositivo. 

Explicitaremos essas proposições: 

- o discurso é exercício, é ato, é prática social (tal como em Foucault); falar é 

uma atividade de interação que envolve, no mínimo, dois parceiros; 

- o discurso não é transparente, ele não representa uma realidade fora dele, 

e as palavras não contêm um único sentido, este não é evidente, é opaco; 

- o discurso não é uno, é múltiplo, é polifônico, nele coexiste uma variedade 

de vozes, e o sujeito que produz um ato de fala nem sempre coincide com o 

responsável pela voz que fala, os lugares de fala podem ser de sujeito falante, de 

locutor e de enunciador; 
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- o discurso é sempre “[…] uma maneira de construir uma relação com 

outros discursos.”4 (MAINGUENEAU, 1995 apud GUIRADO, 2000, p. 47), ele é 

atravessado pelo interdiscurso, por condições históricas que o constituem e que se 

apresentam como heterogeneidades discursivas; 

- um sujeito não controla o discurso, a linguagem não é algo que ele detém e 

que utiliza da forma como deseja e quando deseja para expressão de “si”; segundo 

Maingueneau:  

 

[…] não temos esse olhar exterior sobre a linguagem. A relação que temos 
com a linguagem não é a relação que temos com um instrumento que está 
fora de nós. O discurso não está fora de nós: surge por meio de nós e 
surgimos por meio dele. E é móvel: muitas vezes, vai mais depressa ou 
mais lentamente do que pensávamos.

5
 (MAINGUENEAU, 1995 apud 

GUIRADO, 2000, p. 59).  

 

A relação entre sujeito e discurso não é de exterioridade; a linguagem 

“escapa” ao sujeito e se revela não coincidente por meio da modalização 

autonímica6. 

Com base nesses balizadores, Guirado propõe adotar alguns conceitos da 

análise de discurso como operadores para trabalhar a analítica da subjetividade. O 

primeiro deles é o de gênero discursivo (GD) como um quadro que organiza as 

possibilidades de fala. A configuração do GD depende de circunstâncias histórico-

sociais, e sua manifestação define lugares de enunciação aos falantes. Assim, 

somente por meio do reconhecimento do “quadro” será possível delinear sentidos. 

Os enunciados, portanto, só serão compreendidos por meio da análise do GD e na 

relação com os lugares de enunciação. “No gênero de discurso não se pode separar 

as ideias e o dispositivo comunicativo, o que subverte a oposição texto/contexto: o 

texto participa da construção do contexto.”7 (MAINGUENEAU, 1995 apud GUIRADO, 

2000, p. 100). 

Os analisadores do GD são: cena englobante, cena enunciativa e 

cenografia. A cena englobante e a cena genérica funcionam como a moldura do 

                                            
4
  Informação verbal fornecida por Maingueneau em aula realizada em São Paulo em 1995. 

5
  Informação verbal fornecida por Maingueneau em aula realizada em São Paulo em 1995. 

6
  Na modalização autonímica, o signo é empregado e comentado ao mesmo tempo.  “[…] ao 

comentar assim sua própria fala, o enunciador produz uma espécie de enlaçamento na 
enunciação” (MAINGUENEAU, 2001, p. 159). Mostra-se, por este recurso, que o sujeito não tem 
uma posição de domínio  sobre o signo, ele não é coincidente com seu discurso e se revela a 
linguagem que escapa ao sujeito. O discurso não é exterior ao sujeito, mas ele o constitui. 

7
  Informação verbal fornecida por Maingueneau em aula realizada em São Paulo em 1995. 
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quadro, constituem “[…] o espaço estável no interior do qual o enunciado adquire 

sentido.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 87) — por exemplo, a modalidade de entrevista, 

que define lugares de entrevistador e entrevistado, a de aula, que posiciona 

professor e aluno, dentre outras. Os GDs constituem o cenário e os papéis por meio 

dos quais os atores encenaram seus “dramas”. A atuação em si (a relação entre 

esses personagens, o “drama”) encontra-se no nível da cenografia, do modo como 

os sujeitos se apropriam das possibilidades dadas, nas cenas genérica e 

englobante, e (re)constroem o “quadro”. O professor, por exemplo, pode colocar-se 

no lugar do aluno, do pai ou do diretor, modificando o “quadro” e estabelecendo 

novas possibilidades de relação concreta. 

Outra subversão proposta por Maingueneau é a oposição entre ideia e ação. 

A noção de comunidade discursiva, o segundo conceito analisador, pretende 

associar essas duas vertentes, ou seja, entende que o enunciado não mostra 

apenas uma “expressão de pensamento”, mas apresenta um modo de organização, 

produz instituições. Para esclarecer essa noção, acompanhemos o autor: 

 

As ideias difundidas pela escola eram inseparáveis do funcionamento da 
escola: da arquitetura dos prédios, da maneira com a qual se recrutavam os 
professores, das hierarquias centralizadoras do Estado, etc. As ideias 
veiculadas pelos livros pedagógicos eram associadas a esse 
funcionamento. Assim, a escola não era somente um intermediário; era 
parte constitutiva do sistema [...] Significa sim, que, para entender o 
funcionamento do discurso, é preciso analisar o funcionamento da 
instituição.

8
 (MAINGUENEAU, 1995 apud GUIRADO, 2000, p. 102). 

 

Temos, nessa interface, a possibilidade de análise do discurso como cena e 

como instituição. Se retomarmos, ainda, os conceitos apresentados anteriormente, 

como o da relação constitutiva entre sujeito e instituição, chegaremos à analítica da 

subjetividade; uma concepção que, nos dizeres de Guirado: 

 

Privilegia a posição na estrutura institucional e não as características ou 
capacidades individuais e pessoais. Assim os conflitos, os distúrbios, os 
desvios, as inadequações são considerados, sobretudo, como expressão da 
articulação de posições, e não como sintoma de um indivíduo que está na 
instituição. (GUIRADO, 1995, p. 81). 

 

O trabalho de análise, portanto, dá-se no corpus discursivo, com o objetivo 

de desenhar o modo como se organizam os discursos, como se definem lugares de 

                                            
8
  Informação verbal fornecida por Maingueneau em aula realizada em São Paulo em 1995. 
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enunciação, que cenas são construídas nos atos de fala, que verdades se legitimam 

e se naturalizam e que subjetividades são constituídas. Nesse percurso, 

descontroem-se e rearranjam-se os discursos, num árduo processo inspirado nos 

passos propostos por Guirado (1986), “assinalam-se as repetições” e as interjeições, 

“relacionam-se adjetivos a substantivos”, destacam-se os verbos e tempos verbais, 

atenta-se para a estrutura sintática, montam-se cenas para, então, atribuir-se 

sentidos para alguns termos. No rearranjo “produz-se... psicologia!”, como tão bem 

defendeu Guirado em sua tese de livre-docência. 

A análise do material coletado na presente pesquisa será apresentada na 

seção 5 desta dissertação. Antes disso, no entanto, faremos algumas considerações 

sobre o tema da pesquisa. 
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3 CONFIGURAÇÃO DO TEMA 

 

Nesta seção, abordaremos o tema da adoção sob dois enfoques: o jurídico e 

o acadêmico. O objetivo é trazer elementos históricos das legislações brasileiras que 

definem o estatuto da adoção, sua clientela, seus procedimentos, a fim de 

contextualizarmos o cenário jurídico da adoção e aproximarmo-nos do que hoje é 

definido como uma medida de “proteção” à infância. Por outro lado, apresento um 

levantamento de publicações, pesquisas e sistematizações sobre a adoção de 

crianças e adolescentes, a fim de configurar o lugar do adotivo e do adotável nos 

discursos.  

 

3.1 A ADOÇÃO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

 

As “Luzes” que descobriram as liberdades inventaram também as 
disciplinas. (FOUCAULT, 1997, p.183). 

 

O primeiro Código Civil Brasileiro entrou em vigor somente em 1916, 

trazendo, então, a primeira sistematização da adoção no país. O capítulo da adoção 

encontrava-se na parte do direito de família e definia um direito dos adultos, que 

podiam ou não adotar, podiam ou não consentir com essa prática. O direito do 

adotado era garantido somente quando este atingia a maioridade, podendo, na 

ocasião, manifestar-se sobre a adoção e pedir, caso desejasse, a revogação da 

medida. 

Ao instituir a possibilidade legal da adoção, o Código Civil de 1916 (BRASIL, 

1916) também delimitou sua clientela: podiam adotar pessoas com mais de 50 anos 

e que não tivessem filhos legítimos. O requisito da idade e da inexistência de 

descendentes indicava um objetivo para recorrer à medida: a possibilidade de 

garantir a perpetuação da família do adotante e de prever a transmissão de bens. 

A medida era concretizada pela manifestação da vontade do adotando, 

quando maior de idade, ou de seu representante legal, quando menor de idade, e 

registrada em escritura pública. Não havia intervenção do juiz ou de seus auxiliares 

no processo, tratava-se essencialmente de um contrato. O adotado não era 

desvinculado de sua família de origem com o ato de adoção, mas se mantinha 

ligado a esta numa dupla inserção: os deveres do adotado em relação a seus 
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ascendentes da família natural eram preservados e o pátrio poder9 era transferido ao 

adotante. A adoção era, portanto, um acordo entre famílias, com consenso de 

inclusão da criança ou do adolescente em outro núcleo familiar; era uma prática da 

sociedade civil e do âmbito privado. 

A concepção da adoção como um contrato dá mostras do importante 

embasamento do Código Civil de 1916 no paradigma do Estado Liberal de Direito e 

no contexto histórico europeu. A ideia de liberdades individuais, da absoluta 

separação entre as coisas ligadas ao Estado (públicas) e aquelas ligadas à família 

(privadas) e da não intervenção do Estado no jogo social, indicava um Estado cuja 

função limitava-se a “[…] vigilar o objeto e a causa do processo com vistas à 

licitude.” (ALBERGARIA, 1996, p. 43).  

A medida da adoção, nesse contexto, apresentava-se como um dispositivo 

regulatório, que permitia a formalização do contrato e a regulamentação de uma 

prática da sociedade civil. A circulação de crianças e adolescentes entre famílias era 

uma prática amplamente difundida e aceita na sociedade da época, e muitas eram 

as famílias brasileiras que contavam com os chamados “filhos de criação”. Crianças 

e adolescentes eram inseridos em famílias por meio de um acordo, firmado com o 

objetivo de garantir um sucessor, de exercer a filantropia ou, então, de servir-se de 

mão de obra gratuita. Fonseca (1995) demonstra, em seus estudos sobre a 

circulação de crianças no Brasil, a dimensão histórica dessa prática, seja entre as 

famílias de classes populares, seja entre as da classe média, e as importantes 

modificações dessa situação a partir do estabelecimento de um regulamento da 

adoção legal. 

Transformações sociais, no Brasil e ao redor do mundo, resultaram na 

mudança de concepção sobre a infância e a juventude no país. No contexto mundial, 

os questionamentos sobre a sociedade liberal e o capitalismo monopolista 

inauguraram o novo paradigma do Estado Social Democrático, chamado também de 

Estado Intervencionista. Além de garantir as liberdades individuais, o Estado Social 

Democrático tinha como objetivo intervir no jogo social para assegurar direitos aos 

                                            
9
  No Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916) o pátrio poder era exercido exclusivamente pelo pai e 

tratava-se do dever de sustento, assistência moral e educacional, bem como do poder de receber 
obediência e respeito. Essa situação alterou-se com a promulgação do Código Civil de 2002 
(BRASIL, 2002a), que prevê o compartilhamento das responsabilidades inerentes ao poder 
familiar entre o pai e a mãe, cabendo a estes o dever de criar, educar, guardar, manter e 
representar os filhos.  
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cidadãos, especialmente aos membros mais desfavorecidos da sociedade, por meio 

das instituições públicas.  

No âmbito nacional, segundo Marcílio (1998), esse foi um período de grandes 

mudanças, que produziram alterações significativas na forma como se desenha a 

assistência à infância no Brasil e, consequentemente, no regulamento da adoção. 

Marcílio descreve esse período como a passagem do que é denominada uma “fase 

caritativa” para outra chamada de “filantrópica”.  

A fase caritativa é aquela marcada pela existência das rodas dos expostos e 

das casas de recolhimento, na qual o trabalho da assistência à infância pautava-se 

em uma concepção assistencialista de cunho religioso e caritativo: 

 

Sua atuação se caracteriza pelo imediatismo, com os mais ricos e 
poderosos procurando minorar o sofrimento dos mais desvalidos, por meio 
de esmolar ou das boas ações – coletivas ou individuais. Em contrapartida, 
esperam receber a salvação de suas almas, o paraíso futuro e, aqui na 
terra, o reconhecimento da sociedade e o status de beneméritos. 
Ideologicamente, procura-se manter a situação e preservar a ordem, 
propagando-se comportamentos conformistas. (MARCÍLIO, 1998, p. 134). 

 

A Roda de Expostos de São Paulo foi criada em 1825 e, desde essa época, 

recebia crianças até seus 7 anos de vida, transferindo-as, após essa idade, para as 

denominadas “casas de recolhimento”, organizações que não mantinham qualquer 

atividade educacional ou profissionalizante e limitavam-se à oferta de espaços 

físicos para crianças. Esse modelo começou a ser alvo de muitos questionamentos 

por parte de juristas e médicos que viam nas chamadas “instituições de assistência 

ao menor” a manutenção das transgressões conjugais, o favorecimento da 

mortalidade infantil e a produção de altos índices de criminalidade infantil.  

Os debates na área jurídica culminaram com a definição de dois marcos 

importantes: a criação do Primeiro Juizado de Menores, em 1923, e a promulgação 

do Código de Mello Matos (BRASIL, 1927), primeiro documento legal para a 

população menor de 18 anos de idade, também chamado Código de Menores, em 

1927. Diferenciam-se, pela legislação, dois grupos de crianças e adolescentes 

distintos: os denominados “menores” — crianças pobres, carentes, abandonadas e 

delinquentes, alvo das preocupações de juristas e médicos higienistas — e as 

chamadas “crianças” — filhos das classes média e alta, os quais não se 

enquadravam no perfil da clientela do Código de Menores.  
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A legislação que se produziu adotava como foco a assistência e a proteção 

aos “menores” e cobrava do Estado a concretização de seu caráter intervencionista, 

por meio da criação de instituições que garantissem a promoção da vida e da saúde 

dos menores e minimizassem os problemas da infância pobre no Brasil. Nasceram, 

assim, os serviços de assistência à infância: o Serviço de Assistência ao Menor 

(SAM), de 1941, e a Fundação do Bem-Estar do Menor (Funabem), de 1964. Nessas 

instituições, o lema era formar e preparar os menores de idade para a vida em 

sociedade por meio da instrução e da profissionalização. O Estado não mais se 

limitava a oferecer espaço físico, mas devia buscar a ordem e a disciplina, por meio 

da educação e do trabalho. Eram instituições totais, que caracterizam a chamada 

“fase filantrópica” e, de acordo com Marcílio, pretendiam:  

 

Incutir sentimentos de ordem, de respeito às normas, de estímulo à família, 
de amor ao trabalho, estava no ideário do projeto filantrópico-burguês; tudo 
fundado na melhor ciência e no culto ao progresso ininterrupto. (MARCÍLIO, 
1998, p. 206). 

 

Observa-se, na transformação das instituições de cuidado com a infância 

pobre, a passagem de uma concepção de Estado garantidor das liberdades 

individuais para uma de Estado interventor, tutelar, regulador do jogo social. As 

modificações ao estatuto da adoção também foram introduzidas a partir desse 

período, 40 anos depois da entrada em vigor do Código Civil de 1916 (BRASIL, 

1916).  

A primeira modificação foi instaurada pela promulgação da Lei 3.133 

(BRASIL, 1957), que alterou o perfil da clientela e ampliou as possibilidades de 

regulamentação da adoção. Pessoas de, no mínimo, 30 anos de idade, havendo ou 

não filhos legítimos, comprovado período de cinco anos de matrimônio, poderiam 

adotar legalmente. Outra importante alteração é referente à inserção simbólica do 

adotado na família adotiva: a este foi dada a possibilidade de optar pela 

conservação de seu sobrenome de origem com o acréscimo do sobrenome da 

família adotiva ou pela exclusão do sobrenome da família natural e pela substituição 

deste pelo da família adotiva. A decisão cabia ao adotado, ampliando seu direito de 

escolha, seja pela dissolução da adoção, na ocasião da maioridade, seja pela 

manutenção do registro simbólico de sua família de origem, o sobrenome.  
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Em 1965, promulgou-se a Lei 4.655 (BRASIL, 1965), que dispõe sobre a 

legitimação adotiva. Esta era prevista às crianças menores de 7 anos de idade 

abandonadas, expostas ou não reconhecidas pelo pai e cujas mães não pudessem 

prover sua criação. Pela primeira vez no Brasil, associa-se a inserção de crianças 

em família adotivas com o abandono ou desamparo delas. A legitimação adotiva tem 

o caráter de medida de proteção e assistência à infância, tornando-se uma ação 

jurídica interventiva e distanciando-se da configuração da adoção como um acordo 

familiar. Nessas situações, o adotado tinha sua relação de parentesco com a família 

biológica definitivamente rompida e era integrado em família adotiva de forma 

irreversível.  

Segundo a Lei 4.655 (BRASIL, 1965, art. 5. § 1º), o juiz, “[…] tendo em vista 

as conveniências do menor, o seu futuro e bem-estar […]”, poderia requisitar 

“diligências” para investigar se era ou não o caso de deferir uma sentença de 

legitimação adotiva. Tornando-se o regulador da medida, o juiz se inseriu de forma 

decisiva no estatuto da adoção. A adoção transformou-se em sentença, que, 

ancorada no discurso de proteção da criança, deveria ser avaliada e julgada.  

O poder e a competência para definir conveniência e bem-estar da criança 

transferiram-se, assim, das famílias e da sociedade civil ao Judiciário. No mesmo 

momento, também se alterou o direito do adotado de optar pela adoção ou por seu 

sobrenome: ambas as escolhas tornam-se posse do mesmo Judiciário, que define 

obrigatoriedade de mudança de sobrenome do adotado e total segredo sobre o ato 

da adoção. O conhecimento sobre a família biológica é omitido do adotado, passou 

a ser, nesse momento, segredo de Justiça. Mesmo sendo uma lei ordinária, ou seja, 

um ato normativo singular, a Lei 4.655 já trazia as sementes das futuras 

modificações que foram apresentadas na revisão do Código de Menores, em 1979: 

associação da adoção com o desamparo infantil, inserção da figura do juiz como 

regulador dessa prática e ocultamento das referências à família de origem no 

registro dos adotados. 

O chamado segundo Código de Menores (BRASIL, 1979), alterou o lugar da 

adoção na legislação; definiu a medida não mais como um direito de família, mas 

como uma medida de proteção e assistência à infância. A adoção tornou-se um 

mecanismo de proteção aplicável pelo Estado, ao mesmo tempo que a família 

transformou-se em um dispositivo avaliado e legitimado como de proteção ou de 

negligência. A reconfiguração da adoção como medida jurídica alterou, 
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definitivamente, o caráter contratual existente e tornou obrigatória a determinação do 

juiz para ato que é denominado, pela primeira vez, como “concessão da medida”.   

Foram previstas, nesse código, seis medidas de assistência ao menor (que 

passa a ser designado como “em situação irregular” substituindo os termos 

“abandonado”, “carente”, “delinquente”, “exposto”), dentre elas a colocação em lar 

substituto. Esta poderia ser efetuada mediante delegação do pátrio poder, por meio 

de guarda, tutela, adoção simples e adoção plena. Para os fins a que se destina esta 

pesquisa, focaremos nossa atenção apenas nas medidas de adoção.  

A adoção simples unia o adotado aos pais adotivos por meio de escritura e 

averbação no registro de nascimento da criança. As informações sobre a família de 

origem, portanto, não eram excluídas do documento do adotado, ainda que as 

responsabilidades pelo pátrio poder tivessem sido transferidas aos adotantes. Muitos 

autores (ALBERGARIA, 1996; BOCHNIA, 2010; GRANATO, 2010) defendem que 

essa situação não incluía o adotado integralmente na linhagem familiar adotiva, 

mantendo uma diferenciação pejorativa e prejudicial entre filhos biológicos e 

adotivos. Isso porque não havia igualdade quanto aos direitos sucessórios. Tal 

compreensão também nos parece derivar da afirmação, contida na seção seguinte 

do diploma legal, de que a adoção plena “[…] atribui a situação de filho ao adotado 

[…]” (BRASIL, 1979, art. 29), conduzindo à interpretação de que na adoção simples 

o adotado não se tornava filho.  

As diferenças na configuração dessa filiação (simples e plena) são o total 

desligamento do adotado de sua família biológica, com a supressão de todas as 

informações sobre esta (pelo cancelamento do registro civil e pelo ocultamento das 

observações sobre “a origem do ato”, que se tornam segredo de Justiça), e a 

delimitação de idade para adoção plena, crianças de até 7 anos de idade.  A 

questão, assim apresentada, não nos parece ser de integração ou não do adotado 

na família adotiva como filho, no caso da adoção simples, mas de caracterização da 

filiação adotiva pelo sigilo e pela faixa etária da criança.  

Para que fosse definida a adoção, o Código de 1979 estabelecia também 

critérios: os requerentes (que passaram a ser denominados “candidatos”) deveriam 

ser casados, provar estabilidade conjugal, esterilidade e capacidade de fornecer um 

ambiente familiar adequado. Os requisitos de estabilidade conjugal e a adequação 

da família passaram a ser analisados pela apresentação de documentos de 

qualificação, comprovação de idoneidade moral, atestado de sanidade física e 
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mental. A avaliação de tais quesitos, portanto, poderia levar à aprovação ou à 

reprovação dos candidatos a pais, tornando-se esses documentos critérios 

avaliativos. Instaurou-se, assim, como um procedimento jurídico a seleção dos 

interessados em adotar. 

É importante pontuar que as modificações introduzidas pelo segundo Código 

de Menores foram produzidas no contexto social e político de existência de um 

regime ditatorial e centralizador, pautado na concepção de um Estado 

intervencionista e no qual a “questão do menor” era encarada como um “problema 

nacional e estratégico”. A legislação apresentava-se como produto desse caldo e, 

segundo Albergaria, respondia uma demanda específica:  

 

[…] a realidade subjacente à instituição jurídica da adoção é o problema do 
menor abandonado ou carente [...] como um dos problemas mais 
dramáticos do Brasil, que assume proporções de catástrofe nacional. Essa 
alarmante questão coloca ante o Estado e a sociedade a urgente 
necessidade de se encontrarem soluções para sua integração no universo 
econômico, social e cultural da nação. (ALBERGARIA, 1996, p. 46). 

 

A medida de adoção, assim, aparece como “solução”, possibilitando a 

transposição do “menor” à condição de criança, removendo uma parcela da 

população da chamada “situação irregular” e colocando-a em famílias adequadas. A 

adoção era a “solução-alternativa”, como caracteriza Ayres (2009), para o 

desamparo infanto-juvenil e especialmente para o crescente número de crianças e 

adolescentes institucionalizados por tempo prolongado aos quais o Estado não 

conseguia oferecer educação formal e profissionalizante para inserção no “universo 

econômico, social e cultural da nação”. O Código de Menores de 1979 reforçou a 

interação entre abandono e adoção e já sinalizava a priorização da adoção em sua 

forma plena, em detrimento da simples.  

A Lei 8.069/1990 (BRASIL, 1990), que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), propôs algumas alterações de foco na abordagem de 

questões relativas à infância e à juventude. A principal delas foi a uniformização da 

legislação para todas as crianças e adolescentes, eliminando a dicotomia “menor” e 

“demais crianças”. No caso das medidas protetivas, modificou-se a posição dos 

menores de idade — de alvo de intervenções por parte do Estado com vias a 

disciplinarização e assistência, a crianças e adolescentes como sujeitos de direitos 
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—, dotando ao Estado, à família e à sociedade o dever de garantir atendimento às 

necessidades e oferecer condições de desenvolvimento a eles. 

A entidade família inseriu-se como eixo estruturante da sociedade e da 

ordem social, sendo cobrada na garantia dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes e tornando-se núcleo de políticas públicas — Lei Orgânica da 

Assistência Social (BRASIL, 1993), Política Nacional de Assistência Social 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2004), 

dentre outras. Ao mesmo tempo que foi convocada a compartilhar os deveres do 

Estado, a família também se transformou em um direito fundamental: todas as 

crianças e todos os adolescentes têm o direito (BRASIL, 1990, art. 19) de ser 

“criados e educados” em família. A entidade família construiu-se como um valor 

universal e como o lugar, por excelência, onde a criança deveria permanecer. 

A adoção, no rol das medidas de proteção, passou a ser compreendida 

como uma das formas de garantia desse direito de crianças e adolescentes à 

convivência familiar e comunitária. Alterou-se o lugar da adoção: de “solução” do 

problema da situação “irregular” do menor de idade, em proveito do Estado, para o 

status de garantia de um direito da criança e também um benefício a ela. As crianças 

e os adolescentes, pela primeira vez, apareceram como clientela da adoção: era 

importante que estes fossem ouvidos, que sua opinião fosse considerada e que a 

medida trouxesse vantagens a eles. Instituiu-se uma voz a esses adotandos, que se 

deslocaram do lugar de objetos da ação dos adultos e passaram a ser também 

atores. 

Seguindo os passos anunciados pelo Código de Menores de 1979, o ECA 

redesenhou o estatuto da adoção. Extinguiu a possibilidade de adoção simples, 

mantendo somente a modalidade de adoção plena, irrevogável e com o rompimento 

definitivo dos vínculos entre o adotado e sua família de origem. A filiação foi 

reafirmada como o total desligamento do adotado de sua família natural, com o 

ocultamento de todas as informações sobre esta.  

Com relação à faixa etária, o ECA ampliou as possibilidades e previu que 

crianças ou adolescentes de até 18 anos de idade pudessem ser adotados. Os 

números da adoção no Brasil, no entanto, mostram que o estado de filiação continua 

associado à idade da criança. O relatório anual publicado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) referente aos dados de agosto de 2012 do Cadastro Nacional de 
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Adoção mostra que, do total de interessados em adotar, somente 2,54% das 

pessoas desejam adotar crianças com mais de 7 anos de idade10.   

Na outra ponta, a da clientela adulta, os interessados em adotar, ou os 

candidatos, devem ter mais de 21 anos, podem ser casais ou pessoas solteiras e 

devem provar “ambiente familiar adequado”. Além da apresentação de documentos, 

inseriu-se aqui a necessidade de “prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado” 

(BRASIL, 1990, art. 50, § 1º), ou seja, para serem inscritos no cadastro de adoção 

do Judiciário, os candidatos hoje precisam contar com a aprovação, por meio de 

pareceres favoráveis, de assistentes sociais e psicólogos. A família substituta 

tornou-se alvo de avaliações técnicas anteriores à existência concreta de uma 

criança disponível para adoção e, caso seja aprovada como candidata adequada, é 

classificada em uma lista de registro. O ECA instituiu, ainda, o registro de crianças e 

adolescentes “em condições de serem adotados” (BRASIL, 1990, art. 50), também 

precedido pela avaliação técnica.  

Categorizada como medida de “proteção”, a adoção é uma das formas de 

colocação da criança ou adolescente em família substituta (junto com a tutela e a 

guarda). Nesse percurso, de “proteção” da criança, é possível que o abrigamento 

seja necessário, e o ECA deixa claro que se trata de uma medida “provisória e 

excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação em família 

substituta” (BRASIL, 1990, art. 101). Assim, o abrigo não é um lugar de 

permanência, mas de passagem, de trânsito, e está direcionado à inserção da 

criança em outra família. O retorno da criança à família de origem, nesse trecho da 

legislação, não se configura como possibilidade. É interessante guardar essa ideia 

para posterior aprofundamento e análise da Lei 12.010/2009 (BRASIL, 2009), já que 

a questão da convivência com a família biológica é um dos eixos desse diploma 

legal.   

No ECA, as questões do sigilo e do cancelamento do registro original do 

adotado foram reasseguradas (BRASIL, 1990, art. 47, §§ 2º e 3º), com o acréscimo 

do direito do adotante de solicitar a modificação do prenome da criança. Há um 

artigo (BRASIL, 1990, art. 27) sobre o direito “personalíssimo, indisponível e 

imprescritível” da criança e do adolescente de ter reconhecido seu estado de filiação. 

                                            
10

  Na seção 4 apresentaremos mais informações sobre o perfil dos interessados na adoção.  
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No entanto, tal direito parece não se estender aos casos de adoção, permanecendo 

restrito às situações em que a criança convive com sua família natural.   

O dispositivo da adoção tornou-se, assim, monopólio do Judiciário; só é 

possível haver adoção legítima se os interessados forem avaliados e aprovados pelo 

Judiciário, se as crianças forem registradas como disponíveis e se a medida for 

sentenciada e concedida pelo juiz. E todos esses procedimentos permanecem 

sendo segredo de Justiça, especialmente as informações sobre a origem biológica 

da criança. A adoção deixou de ser, definitivamente, um ato ou contrato familiar e 

privado, tal como apresentada no início desta seção, para tornar-se processo 

institucional, com estratégias de seleção de pessoas interessadas nessa medida, 

acompanhamento do período de convivência entre criança e família substituta, 

apresentação de pareceres e, finalmente, deferimento da sentença judicial. De 

acordo com Albergaria (1996), delineia-se a medida de adoção como “instituição 

jurídica de ordem pública”, pela constituição de um conjunto de normas 

disciplinadoras destinadas a regular o convívio social, com vias à manutenção da 

“ordem” e do “interesse público”. 

Esse movimento, de apropriação pelo Judiciário de uma prática que antes era 

controlada e concretizada fora do seu âmbito, tem sido descrito e estudado como um 

dos efeitos do processo de judicialização da vida. A judicialização refere-se à 

participação extensa e ampliada do Judiciário na resolução de conflitos humanos 

pela introdução da lógica e do discurso jurídicos em esferas que, anteriormente, 

trabalhavam com outros parâmetros. Assim, questões que eram entendidas como 

conflitos sociais passam a ser vistas como problemas jurídicos que requerem uma 

decisão judicial. Um bom exemplo disso é o processo de judicialização em curso no 

âmbito escolar: a escola, que sempre deteve o poder de buscar soluções educativas 

para dificuldades apresentadas no cotidiano, cada dia mais veementemente tem 

recorrido a estratégias punitivas e restritivas para solucionar conflitos das relações 

entre alunos, entre alunos e professores ou entre funcionários e pais. A lógica 

jurídica sufoca a lógica educativa e, nesse processo, amplia seu âmbito de controle.  

Voltando às questões da adoção, cabe marcar que o ano de 2002 distinguiu-

se por um aumento de interesse manifesto sobre o tema. O novo Código Civil 

brasileiro (BRASIL, 2002a) alinhou-se com as disposições do ECA sobre a questão e 

definiu como única possibilidade a adoção plena, revogando o ainda existente artigo 

da adoção simples nos casos de pessoas maiores de 18 anos. Em 9 de maio de 
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2002 o presidente da República sancionou uma lei (BRASIL, 2002b) que instituiu o 

dia 25 de maio como Dia Nacional da Adoção, e poucos meses depois se formou a 

Frente Parlamentar da Adoção, um grupo de deputados e senadores que 

começaram a discutir um projeto de lei que seis anos depois foi aprovado como a Lei 

12.010/2009 (BRASIL, 2009).  

Essa legislação dispõe “[…] sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista 

para garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes.” 

(BRASIL, 2009, art. 1º) e tem como diretrizes a prevenção do afastamento de 

crianças e adolescentes do convívio familiar e comunitário, a regulamentação dos 

procedimentos formais para adoção e a diminuição e a limitação do tempo de 

institucionalização de crianças e adolescentes. Vale ressaltar que a Lei 12.010/2009 

trouxe polêmicas e gerou expectativas: de um lado, pessoas defendendo a 

“desburocratização” dos procedimentos da adoção no país e sua consequente 

agilização — por exemplo, a recém-lançada Frente Parlamentar Mista Intersetorial 

em Defesa das Políticas de Adoção e da Convivência Familiar e Comunitária — e, 

de outro, pessoas defendendo a melhoria dos investimentos públicos na área social, 

para garantir a prevenção das situações que levem à destituição do poder familiar11 

e minimizar a utilização da medida de colocação em família substituta via adoção. 

Tais discussões serão retomadas na seção 6, quando pretendemos aprofundar os 

estudos sobre os artigos dessa Lei.  

Por ora, propomos nos deter em outro âmbito importante de configuração do 

tema da adoção: a academia. Acompanhemos parte das pesquisas sobre a adoção 

desenvolvidas no campo da psicologia. 

 

3.2 OS ADOTÁVEIS E OS ADOTIVOS NAS PESQUISAS 

 

O levantamento bibliográfico realizado concentrou-se em pesquisas e 

publicações brasileiras (mas não se restringiu a elas), considerando que o tema de 

estudo refere-se a esse contexto parcial e específico. Pudemos observar que houve 

crescimento do material acadêmico sobre a adoção, concentrado em produções dos 

últimos 20 anos, porém, ainda assim, há poucos estudos e pesquisas sobre esse 

tema, tendo sido identificados, por exemplo, na Biblioteca Virtual em Saúde – 

                                            
11

 Anteriormente chamado de “pátrio poder”. 
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Psicologia Brasil (BVS-Psi Brasil), 30 teses e 20 livros que discutem a questão da 

adoção e que estão disponíveis na biblioteca do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (IPUSP). Outras referências bibliográficas foram 

pesquisadas — artigos acessíveis pela internet e livros publicados na área do direito 

ou da psicologia.  

A forma de abordagem do tema é bastante variada, com diferentes 

perspectivas teóricas e procedimentos de pesquisa, bem como diferenciados focos 

de trabalho. Nota-se que as pesquisas realizadas até 2002 possuíam, em sua 

maioria, um caráter avaliativo, detendo-se, especialmente, na comparação entre 

competências e aquisições de crianças adotadas e não adotadas.  

Nesse universo, encontramos os trabalhos de Santos (1987), cujo objetivo era 

avaliar aspectos da interação entre pais e filhos em famílias adotivas e biológicas e 

que sugere que não há diferenças significativas nessas interações em ambas as 

configurações familiares; Berthoud (1997), que desenvolveu um estudo sobre o 

comportamento de apego na díade mãe e filho, em famílias biológicas e adotivas, e 

indica que a possibilidade de crianças desenvolverem um apego seguro com a mãe 

é a mesma em ambas as populações; Ribeiro (2002), que avalia crianças adotadas 

— que, na ocasião do estudo, tinham entre 4 e 12 anos de idade — e conclui que 

não há diferenças significativas nos índices de agressividade e ansiedade entre 

essas crianças e os filhos biológicos; Chaves (2002), que investigou aspectos da 

relação mãe-bebê no segundo ano de vida de crianças adotadas e revela que 

existem diferenças significativas no afeto e na experiência da maternidade para 

mães adotivas, mas que essas particularidades não parecem prejudicar a interação 

da díade mãe e filho.  

Observa-se, nessa categoria de estudos comparativos, que, assim como há 

pesquisas que concluem que há diferenças significativas entre famílias biológicas e 

famílias adotivas, creditando essas diferenças ao processo de adoção, outras 

avaliam que as particularidades de cada grupo familiar não são derivadas da 

situação de adoção em si, mas de um conjunto de outros aspectos que influenciam 

as configurações familiares. Ambos os recortes, no entanto, tomam como mote a 

investigação dos prognósticos do processo de adoção, com foco na possibilidade de 

eventuais problemas se desenvolverem em decorrência desse processo. Segundo 

Palacios e Sánchez-Sandoval (2005), essa ênfase comparativa pode ser explicada 

pelo caráter diferencial da filiação adotiva, que traz a oportunidade de realização de 
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estudos sobre as experiências precoces da infância e as respostas dadas às 

dificuldades nos estágios iniciais na vida.  

A primeira pesquisa de categorização nacional do universo de pais e filhos 

por adoção foi realizada por Weber (2001), por meio de questionários e entrevistas 

que abrangeram 400 famílias em 105 cidades brasileiras. A autora concluiu que a 

família adotiva no país é, geralmente, composta por casais católicos de cor de pele 

branca, idade média de 34 anos, com formação em nível superior de ensino e renda 

média de 25 salários mínimos, que exercem atividade remunerada e que não 

tiveram filhos biológicos em razão de problemas de infertilidade. A pesquisa 

apresenta informações muito interessantes, pois, pela primeira vez, traz 

depoimentos e histórias verídicas de adoção que incitam a reflexão. Uma das 

questões apresentadas é o questionamento do pressuposto de que filhos adotivos 

têm, necessariamente, problemas.  

Levy e Jonathan (2004), em pesquisa realizada sobre a representação social 

da criança adotada, revelam que esta é qualificada de forma desvalorizada e 

estereotipada por adultos, que afirmam a importância da hereditariedade e da 

consanguinidade na constituição da relação de filiação e sugerem que os adotivos 

são potenciais portadores de dificuldades e problemas. 

A associação entre adoção e problemas apresenta, em si, a adoção como um 

fator de risco. Supõe-se que o fato de a criança ter vivenciado uma ruptura com a 

mãe biológica e o fato de os pais adotivos não terem conseguido gerar filhos 

biológicos resultam na produção de traumas que influenciam negativamente o 

processo de adoção. De acordo com Pauli e Rossetti-Ferreira, 

 

A maioria dos estudos deixa claro que um passado com privações e 
maltratos não é gratuito para o desenvolvimento, equivale a uma sina: 
fatalmente se concretizará em um destino de desequilíbrios e 
anormalidades, um histórico de comprometimentos generalizados, dentre os 
quais estão aqueles relacionados ao fracasso da aprendizagem escolar. 
(PAULI; ROSSETTI-FERREIRA, 2009, p. 884). 

 

Nesse sentido, Silva (2001) defende que as descontinuidades vivenciadas em 

razão das trocas de cuidados e as dificuldades no processo de identificação podem 

produzir patologias em crianças que são adotadas; Levinzon (2004) observa que há 

características comuns na dinâmica psíquica dos adotados, como formas de reação 

ao fracasso inicial do ambiente, e busca configurar essas manifestações para dar 



40 

 

 

elementos que possibilitem superar as dificuldades que certamente aparecerão no 

processo de adoção; e Woiler (1987), que estudou a condição afetivo-emocional de 

crianças adotivas e a relação destas com a aprendizagem formal, conclui que elas 

têm maior tendência a apresentar problemas de aprendizagem, em razão de 

inibições na curiosidade. Para esse autor, as crianças adotivas têm uma precária 

estrutura egoica, em decorrência das dificuldades dos adotantes de aceitarem a 

infertilidade e de conversarem sobre a busca pela adoção.  

A existência de um suposto “tabu das origens”, construído pelo receio dos 

adotantes de que crianças e adolescentes possam manifestar interesse em 

conhecer seus pais biológicos e reiterado por adotandos pelo receio de um novo 

abandono, é apresentado como justificativa para os prejuízos no desenvolvimento 

de crianças adotivas. Pesquisas realizadas mostram os empecilhos gerados por 

esse segredo, tais como a de Barreto (2001), que afirma que o segredo da adoção 

gera ansiedade e culpa e dificulta o processo de aprendizagem de crianças adotivas, 

e Piccini (1986), que afirma que a não revelação da origem e do histórico da criança 

traz consequências psicológicas e sociais negativas. 

No entanto, se nos detivermos sobre esse tema, podemos verificar que, tal 

como mostrado anteriormente na contextualização histórica das legislações sobre a 

adoção, longe de ser tratar de um problema de responsabilidade exclusiva ou 

individual dos pais adotivos em consequência das dificuldades destes de lidar com a 

infertilidade, ou das dificuldades de crianças de lidar com o desamparo, o discurso 

do segredo da adoção se constrói coletiva e socialmente e traz as marcas de seu 

contexto histórico. 

Algumas pesquisas norteiam-se por essa compreensão histórica dos 

fenômenos sociais e individuais e, dentre elas, encontramos importantes 

contribuições do Centro de Investigações sobre o Desenvolvimento Humano e 

Educação Infantil (CINDEDI), com sede na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto (FCLRP/USP). Trata-se de pesquisas que se norteiam pelo 

referencial teórico metodológico da rede de significação, uma ferramenta de 

investigação fundamentada em autores da vertente sócio-histórica (Vygotsky, Wallon 

e Bakhtin) e da psicologia social. Nessa perspectiva, entende-se que é importante 

delinear as significações construídas nas redes discursivas a fim de compreender os 

fenômenos estudados e de problematizar as concepções patologizantes e 

individualizantes ligadas às crianças adotivas. O foco de atenção desloca-se do 
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indivíduo-criança para as relações estabelecidas, no contexto da adoção, com pais 

adotivos, com as instituições de acolhimento, com o Judiciário, com a escola, dentre 

outras. 

Guimarães (2010) propõe compreender o processo de adoção a partir dos 

sentidos que as crianças constroem nessa e sobre essa experiência e aponta para 

um processo de silenciamento do passado e das origens de crianças adotivas. 

Afirma que esse silenciamento não se produz pela postura dos pais adotivos, mas se 

enreda pela circulação de discursos que defendem o esquecimento das informações 

sobre as origens, tais como a obrigatoriedade legal de emissão de nova certidão de 

nascimento e a difusão de histórias fictícias (a autora cita como exemplo a música 

Hakuna Matata, do filme “Rei Leão”12 ) que sugerem que o passado é algo que deve 

ser esquecido. A classificação do passado como marca negativa, que deve ser 

apagada, conduz também, segundo a autora, à busca por crianças de tenra idade, 

que pouco tiveram de experiências anteriores e, portanto, pouco precisarão 

esquecer.  

Vieira (2004) também reitera essa afirmação: 

 

Parece-me claro que adotar um bebê é como receber nas mãos um livro 
com todas as páginas em branco, nas quais se podem imprimir as próprias 
marcas da forma que melhor lhe aprouver. Diversamente, uma criança de 
três ou mais anos, é um livro que já tem os primeiros capítulos escritos e 
não é possível apagá-los, nem lhes arrancar as páginas, sob pena de 
danificar definitivamente o livro. Certamente, toda criança adotada já tem 
uma história, mas aquela adotada com mais idade não tem apenas uma 
história, ela tem a memória dessa história, o que obriga a quem a adota a 
lidar com os elementos já dados. (VIEIRA, 2004, p. 146). 

 

Guareschi, Strenzel e Bennemann (2007), por meio de um levantamento das 

características de crianças consideradas aptas para adoção no estado do Rio 

Grande do Sul, demonstram que as crianças com menor probabilidade de serem 

adotados são não brancas, têm mais de 2 anos de idade e apresentam algum 

problema de saúde. A idade é um traço fundamental que marca a escolha dos 

pretendentes à adoção e segrega dois grupos de crianças, os adotáveis e os não 

adotáveis, esse último um grupo duplamente diferenciado. 

Strenzel (2007), em estudo sobre os modos de produção de ser adotante e 

ser adotado na cultura brasileira contemporânea, desenvolvido com base no 

                                            
12

  “Hakuna Matata / Hakuna Matata / É lindo dizer / Hakuna matata, sim vai entender / Os seus 
problemas você deve esquecer, isso é viver / é aprender hakuna matata.” (ZIMMER, 1994). 
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discurso da mídia (no caso, uma telenovela), também conclui que o modelo de 

criança ideal é de tenra idade, supostamente por ser menos propensa a carregar 

consigo experiências de sua família de origem e de seu passado e mais propensa a 

vincular-se à família adotiva, construindo uma nova história, como se estivesse 

nascendo novamente.  

Muitos autores concluem que a preservação da história da criança, seja por 

meio das narrativas familiares, seja por meio de práticas de adoção aberta, traz 

benefícios e auxilia na concretização de relações saudáveis de filiação por adoção. 

Dolto (1998), por exemplo, afirma que, para propiciar à criança bases seguras para a 

construção de sua identidade e se configurar a ela um lugar de sujeito, é 

imprescindível recorrer a conversas, constantes e francas, sobre a origem genética e 

a história pregressa da criança. No mesmo sentido, Fonseca (1995) sugere que o 

registro de nascimento da criança não deveria ser anulado, mas modificado com as 

informações, em acréscimo, da filiação adotiva. A filiacão adotiva, dessa forma, se 

constituiria, de fato e de registro, como uma filiação aditiva, e não substitutiva.  

A pouca visibilidade de propostas como essa, no entanto, tornam distantes 

perspectivas reais de modificação desse contexto de segredo e de desvalorização 

das experiências da criança fora do ambiente adotivo, seja nos serviços de 

acolhimento, seja junto às famílias de origem. Ayres (2009), em pesquisa que 

analisou as condições de legitimação da prática de adoção “pronta”13, por meio do 

estudo das produções discursivas em dez processos de adoção tramitados na 

comarca da capital do Rio de Janeiro, nos mostra como a ação dos profissionais do 

Judiciário legitima e reitera os lugares de desvalia atribuído às famílias biológicas 

das crianças disponíveis à adoção. Na prática, a construção do lugar de “mãe 

desnaturada” às mulheres que entregam seus filhos à adoção reproduz e legitima 

um discurso de desvalorização do passado, fortalecendo concepções de heranças 

genéticas problemáticas e justificando posições de ruptura definitiva e apagamento 

total das origens.  

Assim, partindo de tais estudos e constatações, depois de comemorados 20 

anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e com a aprovação da Lei 

                                            
13

 A nomenclatura da adoção “pronta” é utilizada para os casos em que a mãe biológica da criança 
entrega seu filho a uma pessoa (ou a um casal) adotante e esta procura a Vara da Infância e da 
Juventude para formalizar a adoção. O termo “pronto” refere-se à convivência entre a criança e a 
família adotiva, que já se consolidou. 
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12.010/2009, nomeada por alguns como “Nova Lei da Adoção”, esta pesquisa visa a 

compreender, pela análise do modo de produção dos discursos de profissionais do 

Judiciário, de pessoas interessadas em adotar e da legislação atual sobre adoção, 

os lugares desenhados à criança nesse universo discursivo. O que se diz sobre o 

passado da criança, sobre o segredo e a revelação da adoção, sobre as famílias 

biológicas? Que criança se configura pelos/nos discursos da adoção? 

Antes de passarmos à seção das análises, entretanto, faremos uma breve 

apresentação do campo da pesquisa: o Judiciário e sua clientela. 
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4 CORPUS DA PESQUISA 

 

O corpus discursivo da presente pesquisa compreende cinco entrevistas 

realizadas com profissionais que trabalham nas varas da infância e da juventude da 

cidade de São Paulo e duas realizadas com pessoas, residentes nessa mesma 

cidade, interessadas em adotar. Todas as entrevistas foram semidirigidas e 

seguiram os roteiros apresentados no apêndice B. Realizamos gravações e, 

posteriormente, as transcrevemos. 

O primeiro contato feito, para viabilização das entrevistas com os agentes 

institucionais, foi com a psicóloga assessora da Coordenadoria da Infância e da 

Juventude, que, por ser um serviço que tem como um de seus objetivos promover a 

articulação entre magistrados, servidores do Judiciário e Ministério Público, poderia 

identificar e indicar profissionais interessados em participar da pesquisa. 

Após mandar um e-mail esclarecendo genericamente os objetivos de estudo, 

recebemos indicação de juízes e promotores que atuam nas varas da infância e da 

juventude e se interessam pelo tema. Fizemos contato por e-mail com dois 

promotores e com três juízes. Um dos promotores e dois dos juízes aceitaram 

conceder entrevistas.  

A assistente social e a psicóloga, selecionadas por meio da indicação de 

colegas dos setores de psicologia e de serviço social do local de trabalho desta 

pesquisadora, foram contatadas por telefone. A indicação da assistente social 

pautou-se pelo argumento de que esta desenvolve há alguns anos um trabalho de 

grupo com pessoas interessadas na adoção o qual se tornou referência para outros 

fóruns. Já a psicóloga foi indicada por atuar na mesma equipe da assistente social e 

por ter um trabalho considerado de excelência.  

No caso dos candidatos a pais/mães, fizemos duas entrevistas. A seleção da 

clientela teve como critério a intenção em inscrever-se no Cadastro Nacional de 

Adoção do Tribunal de Justiça ou a já efetivada inscrição e contou com a indicação 

da coordenadora de um projeto de grupo de apoio à adoção, que questionou os 

participantes do grupo sobre a disponibilidade destes para participar de uma 

pesquisa acadêmica. Os primeiros contatos foram feitos por telefone, e as 

entrevistas foram realizadas na residência das entrevistadas, por sugestão destas.  
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Cabe ressaltar, ainda, que foram feitos aos entrevistados os devidos 

esclarecimentos sobre a pesquisa, os seus objetivos, a instituição na qual ela foi 

realizada, a não obrigatoriedade da participação, a garantia de sigilo e a 

possibilidade de retirada do consentimento a qualquer momento da pesquisa, 

conforme modelo do termo de consentimento (apêndice A). Todos os entrevistados 

leram e assinaram seu termo de consentimento. 

 

4.1 O JUDICIÁRIO PAULISTA E OS ATORES INSTITUCIONAIS 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem a competência de 

administrar a justiça no âmbito do estado. Cada uma das 338 comarcas do território 

possui varas que contemplam o julgamento de todas as matérias do direito (elas 

podem ser únicas ou especializadas: civil, criminal, infância e juventude, família, 

dentre outras). Na capital, há 13 varas especializadas da infância e da juventude, 

localizadas nos foros regionais e atendendo aos diferentes bairros da região. Cada 

uma delas possui como estrutura: um juiz de direito, um cartório e dois setores 

técnicos: o de psicologia e o de serviço social.  

Para que possamos conhecer cada um dos personagens que compõem a 

cena da adoção, vamos, brevemente, apresentá-los. 

O juiz de direito tem como função conhecer e julgar toda ação civil pública, 

individual ou coletiva, que trate dos interesses de crianças e adolescentes. Essas 

ações são levadas a seu conhecimento por meio de processos, que serão 

acompanhados por ele e definidos no julgamento final, quando proferirá uma 

sentença.  

Os processos de adoção podem ser iniciados por interesse das pessoas 

interessadas em adotar, que geralmente constituem um advogado para fazer 

pedidos de: inclusão no Cadastro Nacional de Adoção, adoção de uma criança que 

já esteja sob sua responsabilidade (mediante um termo de guarda), adoção de uma 

criança ou um adolescente filha(o) de cônjuge ou concubino ou adoção de um 

parente. Também podem ser abertos processos por solicitação do Ministério Público, 

que sugere a aplicação da medida de colocação, em lar substituto, de determinada 

criança ou adolescente acolhido institucionalmente e que esteja disponível à adoção.  
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O promotor de justiça é funcionário do Ministério Público, órgão funcional e 

administrativamente autônomo com relação ao Judiciário ao qual cabe a defesa dos 

direitos fundamentais, previsto nas legislações, de crianças e adolescentes. Trata-se 

da responsabilidade por acompanhar e zelar pelo melhor encaminhamento das 

situações relativas a vida, saúde, educação, convivência familiar e comunitária, 

profissionalização, cultura e lazer de crianças e adolescentes. Sua atuação, nos 

processos das varas da infância e da juventude, é obrigatória, ou seja, todas as 

situações trazidas ao âmbito da Justiça precisam tornar-se conhecidas pelo 

promotor de justiça e são avaliadas por ele, que emite uma manifestação. 

Os chamados “serviços auxiliares” do juiz (BRASIL, 1990) compõem-se do 

cartório da infância e da juventude e dos setores técnicos de psicologia e serviço 

social. A função dos profissionais de psicologia e serviço social, definida no ECA, é 

fornecer subsídios, por meio de relatórios, laudos e/ou participações em audiência, 

para auxiliar o juiz na formação de uma decisão.  

Usualmente, os pedidos apresentados pelas partes (pretendentes a adoção 

ou Ministério Público) são, por determinação do juiz, avaliados pelos setores 

técnicos, que realizam entrevistas e elaboram pareceres. Nos casos dos 

interessados em adotar, pondera-se sobre a possibilidade de efetivação da adoção 

naquele momento, sobre os benefícios que essa medida trará para a criança ou o 

adolescente e sobre a ruptura dos vínculos entre essa criança ou esse adolescente 

e a sua família de origem.  

Nos casos apresentados pelo Ministério Público, são feitas consultas ao 

Cadastro Nacional de Adoção à procura de pessoas interessadas em adotar 

crianças/adolescentes naquela faixa etária e com aquele perfil, efetivam-se os 

contatos com os pretendentes e inicia-se o trabalho de aproximação mediado pelo 

serviço de acolhimento. Após um período, havendo avaliação positiva dos 

encontros, tanto pelos setores técnicos quanto pela equipe do abrigo, o promotor se 

manifesta e o juiz defere um termo de guarda da criança aos adotantes, dando início 

ao chamado “estágio de convivência”. Os adotantes e a criança continuam sendo 

acompanhados e avaliados, por um prazo determinado pelo juiz, até a conclusão 

dos pareceres técnicos e o julgamento da sentença de adoção.  

Em ambas as situações, os pais biológicos das crianças ou dos 

adolescentes respondem a um processo de destituição de poder familiar, no qual 

precisam provar que têm condições (socioeconômicas, afetivo-emocionais e 
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culturais) de cuidar de seus filhos. A adoção só pode ser concretizada quando os 

pais biológicos perdem o poder familiar.  

 

4.2 OS CANDIDATOS A PAIS/MÃES 

 

Dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça consolidados em 

levantamento feito em agosto de 2012, mostram que a maior parte dos interessados 

em adotar é constituída por casais (89,2%) sem filhos biológicos (75,5%) na faixa 

etária de 30 a 50 anos (70,4%) que desejam adotar apenas uma criança (82,40%) 

com até 3 anos de idade (75,38%).  

Weber (2001) verifica que a infertilidade ou esterilidade é a principal 

motivação para adoção, que se desenha como uma busca de solução para o 

problema da incapacidade de ter filhos. Vieira (2004), pesquisando dois grupos de 

apoio à adoção sediados em cidades do interior do estado de São Paulo, também 

observou estreita relação entre a adoção e a falta de filhos biológicos. A autora 

afirma que as falas dos participantes mostram o intuito de imitar a filiação biológica 

escolhendo crianças com características físicas similares e optando por recém-

nascidos, o que torna próxima a fantasia de a criança ter sido concebida por eles 

próprios.  

A ideia de adoção como alternativa para assemelhar-se à biologia associa-

se a uma concepção naturalizante de família, que valoriza os laços de sangue como 

os “verdadeiros” vínculos de pertencimento e tem a família biológica como modelo. A 

família biológica é alçada à condição de lugar natural de afetividade e cuidado, sem 

que seja questionada a construção histórica das ideias de consanguinidade ou de 

amor materno.   

Teixeira Filho (2010) pondera que o postulado de que os laços de sangue 

definem a filiação pode explicar a prática de registrar crianças adotivas como se 

fossem filhos biológicos, como consequência de uma cultura que valoriza a 

consanguinidade como a “verdadeira” filiação e que reserva à filiação adotiva a 

categoria de menos verdade e menor valor.  

Para alguns autores, essas concepções que embasam candidatos a pais 

adotivos podem trazer problemas e dificuldades no processo de adoção e exigem 

que haja um trabalho de reflexão antes do acolhimento de uma criança no núcleo 

familiar. Segundo Schettini, Amazonas e Dias (2006), os adotantes precisam 
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assumir a esterilidade, renunciar ao filho natural e abandonar as fantasias que 

projetaram sobre ele; já Ducatti (2003) afirma que os aspectos psicológicos e as 

motivações inconscientes dos candidatos a pais podem produzir dificuldades no 

processo de adoção e devem ser alvo de investigação por parte de profissionais; e 

Ghirardi (2008) sugere que os conteúdos não elaborados relativos à infertilidade dos 

pais resultam em dificuldades no exercício da paternidade e da maternidade e 

podem culminar em situações de devolução de crianças e adolescentes. 

Assim, para prevenir os fracassos da convivência familiar entre crianças 

adotadas e pais adotivos, autores (VARGAS, 1998; MALDONADO, 1995; GHIRARD, 

2008; PEITER, 2011) defendem a existência de uma etapa de preparo antes da 

concretização da adoção. Este é justificado como uma maneira de tornar os 

candidatos a pais mais habilitados para lidarem com o tema, auxiliando-os a 

reconhecer as diferenças entre a filiação adotiva e a filiação biológica, tanto para 

que eles possam conversar com a criança sobre a história de vida dela quanto para 

diversificar o perfil das crianças procuradas via adoção. Essa etapa foi legalmente 

estabelecida com a aprovação da Lei 12.010/2009, e os candidatos a pais devem, 

obrigatoriamente, vivenciar um período de preparação psicossocial e jurídica antes 

de serem avaliados para inscrição ou não no Cadastro Nacional de Adoção.  

Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça implementou um cadastro único, 

de âmbito nacional, que reúne todas as informações sobre os pretendentes à 

adoção residentes em território brasileiro. As pessoas que desejam inscrever-se no 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA) devem dirigir-se ao fórum mais próximo de sua 

residência a fim de solicitar sua habilitação. Geralmente, os interessados recebem 

uma lista informando os documentos necessários para abertura do processo e são 

encaminhados para os cursos de preparação. Depois de entregarem toda a 

documentação e os comprovantes de participação no curso, as pessoas são 

entrevistadas pelos setores técnicos (psicologia e serviço social), que devem 

elaborar laudos/relatórios sobre a condição social e psíquica dos interessados em 

integrar o CNA. Paiva (2004) defende que, além do trabalho avaliativo, a intervenção 

do psicólogo judiciário envolva um trabalho crítico e reflexivo, que vise ao 

questionamento de mitos e preconceitos sobre a adoção e, com isso, previna 

problemas e auxilie os candidatos a pais a refletirem, antes da chegada da criança, 

sobre sua motivação para a adoção. 
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Depois de concluídas todas essas etapas, o pedido dos interessados em 

adotar é enviado ao Ministério Público para que o promotor tome conhecimento e se 

manifeste favorável ou contrário à inserção deles no cadastro. Posteriormente, o juiz, 

com base em todos os dados existentes, defere ou indefere o pedido de inscrição 

dos interessados no registro de adotantes e conclui o processo. As pessoas 

consideradas habilitadas ficam, então, aguardando serem chamadas para conhecer 

crianças disponíveis para adoção. 

As duas pessoas que entrevistamos para esta pesquisa eram mulheres 

(uma casada e outra divorciada) sem filhos biológicos que estavam inseridas na 

faixa etária da maior parcela dos pretendentes à adoção e que optaram pelo perfil de 

adoção de uma criança branca ou parda com até 2 anos de idade. As duas 

interessadas realizaram todas as etapas necessárias para inserção no cadastro e 

foram aprovadas, estando, atualmente, habilitadas para adoção. 
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5 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 

 

O campo da presente pesquisa é, conforme explicitado na introdução, o 

campo jurídico da adoção. Pretende-se pensar como a prática de adoção se 

apresenta hoje e analisar quais os lugares produzidos para as crianças e os 

adolescentes nesse universo discursivo. Assim, optamos por realizar entrevistas 

com profissionais do Poder Judiciário que trabalham diretamente com as questões 

de adoção, aqui chamados de “agentes institucionais”, e com pessoas interessadas 

em adotar que procuram o Judiciário para solicitar ao juiz sua inscrição no Cadastro 

Nacional de Adoção (CNA), aqui chamadas de “clientela”. 

Apresentaremos o resultado de ambas as análises separadamente, primeiro 

os agentes institucionais e depois a clientela. 

 

5.1 OS AGENTES INSTITUCIONAIS 

 

As entrevistas com os agentes institucionais realizaram-se com uma 

psicóloga, uma assistente social, dois juízes e um promotor de justiça. O texto que 

se segue resulta da análise do material transcrito, seguindo o recorte teórico-

conceitual apresentado anteriormente e atentando para os objetivos propostos. A 

análise foi organizada em quatro tópicos: 1. o próprio trabalho: lugares assumidos e 

atribuídos; 2. a criança; 3. o abrigo: transição e vigilância; 4. os jogos de poder na 

relação com a entrevistadora. Os dois primeiros tópicos foram subdivididos de 

acordo com o papel de cada agente na instituição (juiz, promotor, psicóloga e 

assistente social), por avaliarmos que era fundamental marcar as particularidades de 

cada lugar atribuído (a si e à criança) pelos diferentes agentes. 

 

5.1.1 O próprio trabalho: os lugares assumidos e atribuídos  

 

- A assistente social: de casais à família 

A assistente social define, logo no início da entrevista, seu foco de trabalho: 

a família, ou melhor, os adultos, que inicialmente são nomeados como casais e, ao 

longo do discurso, passam a ser identificados como família. 
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Ao falar de seu trabalho, a assistente social se inclui em um grupo, “nós” e “a 

gente”, que parece referir-se aos técnicos, aqueles que realizam entrevistas e fazem 

a avaliação. Ela também diferencia, pelo emprego de diferentes tempos verbais, 

atividades exercidas no passado, que ocorriam pouco depois do momento da 

chegada dos casais ao fórum, de atividades desenvolvidas no presente, quando há 

um acréscimo de tempo entre a chegada das pessoas e o momento da avaliação.    

  

Então, a partir daí nós começamos a dividir... em dois momentos... 
primeiro a gente faz um grupo com os pretendentes, então essa história 
agora, do grupo... do curso de adoção, né, que tem agora... nós 
começamos a fazer em 2003 aqui na XX, então, começou muito antes...aí 
nós começamos a orientar o casal — olha, o processo de cadastro de 
adoção é este —, todas as etapas, o perfil das crianças que a gente tinha 
para adotar, que a grande maioria era maior, era parda escura ou negra, era 
meninos e não meninas, né.... então, nós começamos a colocar para eles 
a realidade que nós tínhamos para adoção... e não aquilo que aparecia 
muito na mídia, né? [...] Então, a gente começou a informar os casais, e aí 
prepará-los para... perceber o que tem de realidade, com isso nós 
começamos a melhorar o perfil do... dos casais que vinham para adoção. 

 

Esse intervalo entre a chegada dos casais e a avaliação é o tempo da 

“preparação” e é reconhecido como o atual trabalho da assistente social. Não mais a 

pontual avaliação, mas o gradual processo de “orientar”, “colocar a realidade” e 

“informar”.  A falta de conhecimento dos casais justifica a existência desse trabalho 

de “preparação”, que se pauta na correção.  

 

[…] então são vários empecilhos, as coisas do dia a dia que a gente 
percebe assim que... que atrapalha, né, que é uma dificuldade... e também 
tem o lado da própria forma de como as pessoas veem a adoção, que é 
isso que eu estava te colocando até agora... tem muito mito, tem  muito 
preconceito, tem muito desconhecimento, tem muita ilusão, no sentido 
do que chega de reportagem, do que chega pela televisão, que não é o que 
acontece de verdade... 

 

Assim, o que ela nomeia como “dificuldade” do trabalho, “a forma como as 

pessoas veem a adoção”, é o sustentáculo desse fazer, que só se realiza em razão 

da ignorância dos pretendentes. 

A preparação consiste em mostrar a “verdade14”. A assistente social atua 

como um corretor da visão enganosa e de ilusão que marca a clientela, os potenciais 

pais adotivos. Combatendo o “preconceito”, o “desconhecimento”, a “ilusão”, o 

trabalho da assistente social permite o acesso dos casais ao mundo “de verdade” da 

                                            
14

  Essa “verdade” relaciona-se à criança adotiva, como veremos no próximo subitem. 
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adoção. O conhecimento transmitido é um conhecimento real e confronta-se com o 

conhecimento distorcido da clientela.  

A aquisição desse saber transformaria a “forma de ver” das pessoas, e a 

lente que possibilita enxergar a realidade seria, então, corrigida nesse processo de 

“preparação”. Preparação e transformação são as ações que dão escopo ao lugar 

da assistente social. 

 

E isso deu muito certo com o cadastro... só que nós não pegamos 
qualquer família, nós pegamos as famílias que estão dispostas a 
adoção, que era uma coisa que não se fazia aí fora. Ao contrário, para ficar 
com essas crianças não podia querer... adotá-las, nós apostamos o 
contrário, nós apostamos nos casais que nós já tínhamos avaliado, já 
estavam habilitados para adoção, para poder ficar... 

 

O processo de correção transforma as pessoas interessadas na adoção: de 

“casais” em “família”. A partir do momento em que os adultos são inseridos no fluxo 

da adoção eles recebem outra nomeação; enquanto estão sendo preparados são 

“casais” e depois de “selecionados” constituem-se como “famílias”.  

Esta é a finalidade do trabalho da assistente social: transformar casais em 

famílias. Sua ação de preparar e transformar produz as famílias que serão 

habilitadas para receber crianças, produz-se uma aptidão para a adoção.  

É interessante observar, nesse trecho, que o verbo utilizado para esse 

acolhimento da criança junto à família é “ficar”. Ao longo da entrevista, em diversos 

momentos a assistente social também utiliza o verbo “ficar”, acompanhado de um 

advérbio de lugar, “ficar em família”. A família se desenha, paulatinamente, no 

discurso, como um lugar-família, um lugar onde as crianças são cuidadas e onde 

são colocadas. Vejamos como isso ocorre: 

  

Aí nós tivemos “famílias de apoio”. Claro que nós explicamos para a família, 
“olha, a criança não teve a perda ainda, os pais não tiveram a total perda... 
está caminhando para isso. Se eles ganharem, infelizmente vocês vão ter 
que devolver a criança, ou vão poder recorrer dessa decisão, porque 
vocês também já tem um tempo com a criança”, mas a nossa intenção é 
diminuir o tempo de institucionalização da criança, que ela possa estar 
dentro de uma família nesse período, né. 

 

A família tem essa característica de ser de “apoio”. Parece mais um apoio 

aos agentes institucionais, que “têm” essas famílias e que visam a “diminuir o tempo 

de institucionalização”, do que um apoio à própria criança.  
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Nesse trecho, se diferenciam, em oposição, a instituição-abrigo, de um lado, 

e a família, de outro, mas se assemelham como lugares onde a criança pode ficar. A 

criança fica um tempo “dentro” de família, e não “com a” família, palavra que 

apresenta a família como um lugar, e não como uma companhia. Família é o “onde” 

a criança está, da mesma forma como o é a instituição; é um espaço de 

permanência.  

A qualidade de transitoriedade da instituição-abrigo diferencia-a do lugar-

família. Enquanto o tempo da institucionalização se caracteriza como uma contagem 

regressiva, precisa ser diminuído, o tempo da familiarização é uma progressão, 

conta a favor da permanência da criança nesse lugar. O abrigo não é um lugar de 

permanência, mas a família é. Eventualmente a transitoriedade também marca a 

família, mas essa é uma circunstância eventual. O fato de a criança estar “em 

família” e depois ter de retornar ao abrigo ou ser “devolvida” é uma exceção.  

 

Então... fomos para o cadastro e, com isso, a gente conseguiu diminuir a 
fila de espera, e colocar as crianças mais cedo... é esse é o real objetivo, 
colocar as crianças em família antes... encerrada a destituição, é só 
formalizar a adoção e pronto... mas a criança já está... esse período todo 
de convívio com aquela família, ela só regularizou a situação dela... 
entendeu?  

 

A adoção é a regularização da permanência; a criança que estava “em 

família” definitivamente ficará “com aquela família”. Mostra-se, ainda, que o trabalho 

da assistente social, nos casos de adoção, ocorre antes da adoção de fato. A 

adoção é descrita por ela como a formalização de uma situação já dada, e seu 

trabalho se constitui na produção dessa situação. A ação da assistente social é, 

primeiramente, produzir a “família” e, posteriormente, concretizar o “convívio” em 

família.  

 

“ah, e se os pais ganharem?” e... bom, se os pais ganharem, infelizmente, 
perdeu, a criança volta para os pais — se bem que nós aqui, graças a 
Deus, nunca retiramos ninguém... até hoje a taxa de devolução foi 
“zero”... porque nós também temos o cuidado de colocar em famílias de 
apoio, ou melhor, de abrir a possibilidade de família de apoio para 
aquela criança, apenas para os processo que nós estamos vendo de 
destituição, que realmente a família não vai assumir, pra depois não ter 
essas loucuras de estar fazendo, da criança, “peteca”. 

 

A escolha entre a abertura ou não da possibilidade de convivência da 

criança com a família de apoio é do “nós”. A assistente social se reconhece como 
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sendo parte desse grupo que decide sobre a possibilidade de convivência e escolhe 

o momento em que esta ocorrerá. Com base em um exame e na conclusão de que 

“a família não vai assumir”, o “nós” decide pela produção do “convívio”. 

O risco desse período anterior à adoção é ter de interromper esse “convívio”, 

entregando a criança de “volta para os pais”. É um risco reconhecido e assumido no 

trabalho da assistente social, calculado com base na avaliação, com “cuidado”, de 

que “a família não vai assumir”.  

A cena que se constrói opõe, de um lado, a família (pais biológicos) e, de 

outro, o “nós”. A possibilidade de os pais biológicos ganharem a batalha pela criança 

é descrita como uma exceção, e o fato de a derrota nunca ter acontecido é 

associado a uma previsão acertada do “nós”. Enxergam-se sinais na família que 

denunciam a impossibilidade desta de ficar com a criança.  

A “taxa de devolução ‘zero’” caracteriza a excelência do trabalho da 

assistente social, é o selo de qualidade do trabalho. O resultado positivo é obtido 

quando a criança é retirada de um lugar de passagem e colocada em um de 

permanência.  

 

[…] a criança, ela foi abrigada, então, primeiro, todo o nosso 
trabalho é em relação à pesquisa com a família de origem... dela, 
para ver se vai retornar para essa família ou não... a partir do 
momento que não... ou então essa família está apontando que...que 
realmente ela não vai... é... assumir essa criança... então aí nós já 
temos que começar, aí, preparando essa criança para o possível 
não retorno para a família de origem. 

 

A família biológica da criança é citada muito brevemente na entrevista, e o 

trabalho da assistente social é “acompanhar” e avaliar. Não há descrição, na 

entrevista, de ações de intervenção junto à família biológica; há, sim, produção de 

um diagnóstico. O foco de atuação é verificar se a família de origem tem ou não 

condições de assumir os cuidados da criança. O bom diagnóstico é fundamental 

para garantir a qualidade do trabalho e manter a “taxa de devolução ‘zero’”.  

Interessante notar que a “devolução” é “zero” quando associada ao trabalho 

da assistente social, ao “nosso trabalho”, mas ela aparece como uma possibilidade 

na ação das famílias adotivas. A criança só não permanece em família por 

responsabilidade das próprias famílias. “[…] ela decidiu que ela ia devolver a menina 

e iria ficar com o menino...” “Teve outras também que não teve sucesso, que 
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acabou em devolução e não teve mais família... porque perdeu o tempo, né, 

porque já tinha ficado muito tempo...” 

“Devolver” a criança é um ato realizado pelas famílias adotivas. Trata-se de 

um insucesso da adoção, da interrupção do “convívio”, por responsabilidade das 

“famílias adotivas”. As falhas na permanência da criança “em família” são das 

próprias famílias, são falhas de pessoas e não influenciam no reconhecimento que a 

assistente social tem de seu trabalho como competência máxima, “taxa de 

devolução ‘zero’”.   

Os infortúnios são creditados aos pretendentes à adoção, individualmente, e 

dissociados do processo de “preparação” e produção de famílias que, como vimos 

anteriormente, é reconhecido como trabalho da assistente social. A organização e 

estruturação do próprio trabalho não são alvo de questionamento, já que a falha é 

pessoal e deslocada do procedimento. 

 

Tivemos um menino que ficou em uma família durante 6 anos, foi adotado 
por 5... 6 anos, e a requerente quando ele estava com 12 anos achou que 
estava dando trabalho demais, que ele agora era um adolescente muito 
rebelde e simplesmente colocou ele na rua! Simplesmente jogou ele na 
rua, não deixou mais ele entrar dentro de casa. 

 

Os adultos pretendentes a adoção, quando produzem o fracasso da adoção, 

deixam de ser reconhecidos como clientela. Eles se tornam “requerentes”, e, 

isoladamente, passam a ser responsáveis pela “devolução” da criança.   

As “devoluções” são apresentadas como um desvio e, mesmo sendo citadas 

algumas vezes, não são reconhecidas como parte do funcionamento da instituição 

ou do trabalho da assistente social. Seu trabalho e a instituição jurídica permanecem 

com “taxa de devolução ‘zero’”, continuam sendo trabalhos de excelência. E o 

fracasso é creditado às próprias famílias.  

 

- A psicóloga: dos pais à família adotiva 

A psicóloga, de início, pontua uma direção para o seu trabalho: a adoção. A 

adoção é o final do trabalho, o término.  “É porque assim... aqui, geralmente... assim, 

onde eu... desde que eu estava em PP [nome do fórum] até agora eu começo 

atendendo um caso e a gente vai até o final. Até se virar adoção a gente vai 

trabalhando para adoção, né?!” 
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Durante a entrevista, a psicóloga fala de seu trabalho inserida em um grupo 

“a gente”. Em todas as etapas e em todos os procedimentos, ela não está sozinha, é 

parte de um sujeito plural que parece se constituir pelos técnicos (psicólogos e 

assistentes sociais). “Aí... a gente encerra aquele acompanhamento, expõe pro 

juiz...” 

O juiz e o promotor de justiça se diferenciam desse “a gente”, são aqueles 

que recebem as informações relatadas pelos técnicos. O “a gente” está em contato 

direto com as crianças, com as famílias e com os abrigos, enquanto o juiz e o 

promotor mantêm contato com os relatórios.  

O contato direto qualifica o trabalho da psicóloga, que se reconhece como 

mediadora entre as pessoas “comuns” (funcionários de abrigos, famílias e crianças) 

e os representantes da lei (juiz e promotor). Naturaliza-se a divisão do trabalho da 

Justiça, e tal cisão e distinção entre dois ambientes e duas áreas de trabalho marca 

o trabalho da psicóloga.  

 

[…] há uma coisa de os juízes estarem ouvindo mais as crianças... 
inclusive ter que ouvir, na audiência, essa criança... eu acho que precisa 
ter capacitação para juiz, porque uma coisa é você ouvir numa audiência 
um adulto, e outra coisa é a criança te falar coisas, e a gente sabe disso, 
porque é o que a gente faz o tempo inteiro, a criança te diz uma coisa e 
você tem que entender por que está te dizendo aquilo, porque às vezes 
o que está querendo te dizer é exatamente o oposto daquilo que ela disse, 
mas você tem que entender, tem que conhecer a criança, tem que 
saber o que já aconteceu na história dela... e tem que saber chegar 
nela para você chegar a uma conclusão  ...enquanto que ouvir em uma 
audiência, perguntar como que é, assim, assado... tá... mas o juiz não 
compreendeu o que ela quis dizer...  

 

A psicóloga se reconhece como aquela que ouve e compreende a criança, 

ela decodifica a fala expressa pela criança percebendo o que está além (ou aquém) 

do dizer, ela entende o “querer dizer”. Este possui uma dimensão de profundidade.  

A fala atual da criança é relacionada ao passado desta, “tem que saber o 

que já aconteceu na história dela...para você chegar a uma conclusão”. Para ela, o 

histórico explica o presente e possibilita a compreensão do “querer dizer” da criança.    

Reconhecendo-se como tradutora do significado do querer da criança, a 

psicóloga se posiciona como mediadora entre aquela e o juiz. Justifica seu lugar de 

“entre” pela incapacidade do magistrado de “compreender” o “querer dizer” da 

criança e assume essa competência para si.  
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Nesse mesmo movimento, de reconhecimento das relações instituídas, 

apresentam-se os desconhecimentos. Estes dizem respeito ao contato direto com a 

criança e o foco principal do trabalho da psicóloga. Acompanhemos seu discurso: 

 

Então eu e a assistente social, toda vez que a gente atendia, a gente foi 
começando a... forçar ela... forçar assim, dizer... “você precisa falar o que 
você sente, o que você pensa...” “ora, como que é isso? Como que é 
aquilo?”, e aí a gente foi ganhando a confiança dela, e no final ela estava 
bem melhor, ela conseguia dizer um pouco mais o que ela achava, o que 
ela pensava, o que ela estava sentindo... e assim, nunca de olhar no olho, 
sabe?... sempre assim, desviando o olhar, então a gente falava “olha para a 
gente, que a gente está conversando com você”, e isso foi muito bom para 
ela, acho que ela deu uma melhorada. 

 

O trabalho é descrito como um “atendimento” e é feito em parceria, “a 

gente”. De um lado a criança que desvia o olhar e se cala, de outro a psicóloga e a 

assistente social que começam a “forçar” um falar.  A assim exigida colaboração da 

criança com o trabalho da psicóloga é entendida como “confiança”, e o fato de 

aquela “conseguir” supostamente expressar o que pensa e sente é traduzido como 

progresso, uma “melhora”.  

O sustentáculo do trabalho da psicóloga é o fazer falar, convocar a criança a 

dizer o que pensa e sente. A criança “precisa falar”, não para que essa fala seja 

traduzida, mas para que se possa produzir aceitação. Vejamos:  

 

[…] quando chega no ponto de buscar família, então assim já se 
conversou com a criança, já chamou a criança, já se reuniu em outros 
momentos... mas, aí, a gente chama a criança para conversar sobre como 
está caminhando o processo dela... então por que está abrigada, se ela 
lembra ... tudo depende da idade... o que ela está pensando, o que ela 
quer para ela, o que está acontecendo no processo... até que a gente 
chega a falar que, então, agora, a gente vai buscar uma família para 
ela, o que que ela pensa disso e tal. 

 

E aí, depende muito da reação da criança... tem crianças que já vêm 
falando do abrigo, que querem uma outra família, porque elas veem 
outras crianças saindo e às vezes a experiência com a família de origem foi 
muito ruim... então elas não querem voltar... tem crianças que sofrem muito. 
A maioria, na verdade, sofre bastante, porque quer uma chance nova, 
mas gostaria de poder voltar para a própria família. Então o que a gente 
vê é que... assim... você conversa essa primeira vez, mas você vai ter 
que chamar outras vezes. 

 

A explicitação do sentir e do pensar da criança é fundamental para 

desencadear o trabalho da psicóloga, que é produzir aceitação. A facilidade ou a 

dificuldade da criança na aceitação de “outra família” dará a medida da quantidade 
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de “trabalho” a ser desenvolvido e do número de conversas necessárias. Caso as 

crianças já venham “falando do abrigo que querem uma outra família” o trabalho 

será reduzido; caso elas venham falando que “gostaria de poder voltar para a 

própria família”, então o número de conversas aumenta. 

Novamente torna-se claro que a direção do trabalho da psicóloga é o 

convencimento da necessidade de adoção. Um caminho que, independentemente 

dos desígnios da criança e do trabalho feito com ela pela psicóloga, já está traçado 

antes de qualquer e de todas as conversas que tiveram.  Ao naturalizar a divisão do 

trabalho da Justiça, a psicóloga torna opaca a estreita relação entre seu trabalho e a 

meta da adoção, reconhecendo-se como porta-voz da criança e não da instituição-

judiciário.  

O objetivo final, portanto, “uma outra família” não se coloca, em nenhum 

momento, como alvo de questionamentos. As conversas com a criança se realizam 

depois de selecionado o objetivo de “buscar família” e visam à confirmação desse 

caminho já traçado. A “busca” só será retardada se for necessário convencer a 

criança de que esse é o melhor caminho e, então, intensifica-se a atuação da 

psicóloga.  

O fazer se direciona para a produção de um “querer”. A criança precisa 

querer uma “outra família”. Algumas crianças já chegam à entrevista com esse 

querer e, portanto, não exigem o trabalho, enquanto outras serão “chamadas outras 

vezes” e precisarão de mais tempo e mais trabalho.  

 

Daí, a gente chama de novo depois de um tempo, já combina com o 
abrigo, “então, vamos dar um mês, dois meses”, daí, a gente chama de 
novo e conversa. Isso para a criança grande... se a criança é 
pequenininha, em geral eles aceitam as coisas...assim, acho que talvez, 
não topam falar muito, né... então não dá para ficar trabalhando 
muito... eles têm que ir e experimentar. Aí, quando a gente vê que as 
crianças podem realmente... então, tá dando para adoção para uma 
outra família, que elas vão aceitar, vão ajudar, daí a gente procura uma 
família. 

 

O “falar” das crianças sustenta o trabalho na direção de produzir a aceitação, 

e o resultado esperado é que as crianças possam “ajudar” na adoção e “aceitar” 

outra família. No caso das crianças pequenas, afirma-se que há pouco trabalho, 

porque há pouco falar e muita aceitação.  
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[…] quando é maiorzinho, “ah, eu quero ir para Itália... eu quero uma casa 
com piscina”. Quer dizer, eles viajam, eles querem coisas, assim... 
dinheiro, não querem uma família, na verdade... o que eles, na verdade, 
querem é voltar para a própria família, mas, se for para ir para outra, 
eles querem uma família rica... os grandes falam isso abertamente, e a 
gente tem que trabalhar com eles que não é isso que eles estão 
procurando, pode não acontecer... eles precisam ter um cuidado, o amor, 
o carinho, ter um pai para ele... ele ser respeitado e tal... mas os grandes 
têm dificuldade, assim, é mais por isso... 

 

Podemos observar que a maior extensão do trabalho da psicóloga com as 

“crianças grandes” se justifica não somente pelo “falar mais”, mas também por um 

“querer mais”. Os maiores “querem coisas”, “piscina”, “dinheiro”, “uma família rica” e 

falam sobre esse querer, ou eles querem “voltar para a própria família”.  

É esse desejo de retorno à “própria família” que será alvo do trabalho: “a 

gente tem que trabalhar com eles, que não é isso que eles estão procurando”. O 

trabalho da psicóloga é substituir o querer por um suposto “precisar”, direcionar o 

que eles querem para o que eles “precisam ter”, havendo ou não coincidência na 

materialidade dos quereres da criança e das determinações de o que eles precisam 

ter por parte da Psicologia.  

A aceitação da adoção e a colaboração com essa medida, portanto, passam 

por um processo de reorientação do “querer”, um “querer menos”, um querer o que é 

item suposto de necessidade. 

 

[…] porque, se é um bebê... ele tem tantas necessidades que ele pode 
até “pensar”, pensar entre aspas, ele não vai pensar, mas, assim, ter aquela 
possibilidade e dizer “não teve empatia aqui”, mas é tanta a necessidade, 
que ele vai recebendo e vai aceitando... a criança pequena também... 
Agora, os maiores, eu acho que eles já têm muito mais lembranças, 
eles já expressam o que eles pensam, o que eles querem... eles 
contestam mais... eles trazem mais lembranças, mais abertamente. 

 

Um dos dificultadores do trabalho da psicóloga é a lembrança. As crianças 

quando crescem têm “mais lembranças”, elas encontram-se mais ligadas às suas 

famílias biológicas, elas têm memórias. E isso atrapalha a aceitação de “outra 

família”. A memória é algo negativo, que provoca o alongamento do processo e 

exige mais trabalho por parte da psicóloga.  

 

[…] acho que eles tiveram mais convivência com a família, e aí eles 
tendem a querer voltar mais para a própria família... não aquela, o pai 
que batia, né, mas assim, a família...se ele souber que mudou, que é 
diferente, com certeza eles querem voltar para a própria família... 
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As lembranças da própria família afastam a criança do que poderia ser bom 

para ela: a adoção. Porque a faz querer voltar, ainda que seja para uma família que 

ela supõe sem os defeitos daquela que efetivamente tem. Nisso, a psicologia vê uma 

memória idealizadora, uma idealização da família ou de figuras significativas.    

 

[…] e mesmo quando ela estava bem com esse casal, ela ainda falava na 
mãe, então ela continuava com aquela ideia idealizada, aquela imagem 
idealizada da mãe... então, a gente viu que ela não aceitaria outra 
pessoa, que ela queria aquela mãe... então, o que tinha que fazer? 
Trabalhar em terapia a questão dessa mãe, porque se... enquanto ela 
não tirasse essa idealização toda da mãe, ela não ia conseguir aceitar 
ninguém. 

 

Nessas situações, só a terapia conseguiria a correção final do querer, 

tirando a idealização e abrindo espaço para que a criança aceite outra pessoa e 

outra família.  

Os procedimentos psicológicos objetivam tornar a criança “apta” para a 

adoção, receptiva a uma “outra família”. Toda atuação de “fazer falar” e 

compreender o “querer dizer”, reconhecida como o contato direto com a criança, se 

direciona e visa à produção da “aptidão para a adoção”, à reorientação de alvo do 

“querer”. É um trabalho de “preparo” da criança para a colocação em outra família. 

Dessa forma, o trabalho da psicologia torna-se fundamental para essa instituição, 

potencialmente necessário e produtivo, amalgamando-se ao objetivo da adoção. 

  

- O promotor de justiça: do ideal à incerteza 

O promotor de justiça define seu campo de trabalho como a garantia do 

direito. É um discurso da busca pelo ideal. 

 

[…] geralmente, o que faz o promotor é buscar proteção integral à 
criança... então zelar pelos direitos efetivos dessa criança, do 
adolescente. Então, o promotor de justiça, ele atua em todos os processos... 
justamente, para garantir esses direitos, essa efetividade dos direitos... 
no caso especial da adoção, é... ele verifica se realmente é o caso de uma 
colocação adotiva, se o lar é adequado, se as pessoas são adequadas... 

 

As palavras que caracterizam o objetivo do trabalho do promotor dão ideia 

de totalidade — “proteção integral” e “direitos efetivos” — e são apontadas como as 

finalidades do fazer. A ação é de “verificar”; a averiguação de uma realidade e sua 

comparação com o ideal de “adequação”. O trabalho é de exame do ambiente — “o 
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lar” ou as pessoas —, e o pressuposto é de que o bom exame pode “garantir” os 

direitos. 

Superlativos são os atributos (dos efeitos) de sua ação. Esta é legimitada 

por um saber de “verificar”, pois se reconhece como conhecedor do “melhor para a 

criança”, do que é um “lar adequado”, do que são “pessoas adequadas”. 

 

[…] então, se houver alguma coisa errada, uma coisa... algum elemento, 
algum fator, que possa colocar aquela criança ou adolescente em risco, 
nesse novo lar adotivo, então o promotor vai tomar todas as 
providências para que essa adoção não se concretize... agora, se houver 
realmente um entrosamento da criança, do adolescente, com as pessoas 
que vão adotá-lo, se houver realmente uma condição favorável... e não 
digo condição material... essencialmente, mas uma condição interior, uma 
conjugação de fatos, tanto objetivos como subjetivos, aí o promotor 
concorda com essa concretização da adoção. 

 

Na realização do exame, qualquer “fator” ou “elemento” que esteja 

destoando da adequação é entendido pelo promotor como um “risco” e é um alerta 

para que a adoção seja interrompida. O modelo ideal buscado exige uma família que 

tenha “condição material” e “condição interior” para receber a criança, assim como 

exige um “entrosamento” entre as partes. 

É interessante observar que o promotor refere-se a si mesmo em terceira 

pessoa, “ele”, indicando um sujeito externo como realizador da ação. Ao longo da 

entrevista é esse sujeito genérico “o promotor” que atua em busca da certeza; é um 

sujeito abstrato que se dirige por um objeto também abstrato, os “direitos”.  

Ao falar dos conflitos e das dificuldades, das situações concretas de 

trabalho, no entanto, o sujeito que aparece é o “nós”. Vejamos: 

 

[…] uma questão de conflito... nós podemos ter... é... uma dualidade... uma 
dualidade em que, por um lado nós temos o direito da mãe, o direito 
essencial da mãe, e o direito da criança a um lar apropriado. O direito 
do pai e o direito da criança a um lar apropriado. Então, de repente, nós 
temos... essa questão envolvendo choques de interesses... 

 

Se, anteriormente, o promotor havia apresentado seu trabalho como uma 

busca pelo ideal, o campo do direito “sem conflitos”, da totalidade e da certeza, a 

mudança do sujeito de “o promotor” para o “nós” faz antever as dificuldades e 

permite, pelo emprego de uma artimanha discursiva, a ancoragem desse sujeito “o 

promotor” em um grupo. Quando o direito se associa a pessoa, “o direito da mãe”, “o 
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direito do pai”, “o direito da criança”, então a situação pode se mostrar conflituosa e 

esse “choque” é um complicador do trabalho do promotor.  

Os “conflitos” aparecem quando se apresentam as pessoas concretas — no 

caso da adoção, quando se apresentam as famílias.  

 

[…] porque originariamente, né, quando a questão é colocada para nós... 
inicialmente, pode haver uma situação de risco muito grande para a 
criança... então, de repente, a mãe abandona o filho na estação de trem... 
já... já aconteceu isso... no decorrer do processo, por mais que o 
promotor se bata pelos direitos da criança, de um outro lar, ache que a 
mãe errou, pecou, e não merece outra chance, etc... pode haver, no 
decorrer dos atendimentos, uma manifestação técnica, ou várias 
manifestações técnicas, tanto do setor de serviço social como do setor de 
psicologia, quanto outras equipes interdisciplinares envolvidas, que podem 
apontar para uma readequação do lar de origem... então, pode acontecer 
de o promotor inicialmente se bater pelo afastamento daquela criança 
do seu lar de origem, da sua mãe, do seu pai, é... biológicos e de 
repente nós temos que rever o nosso posicionamento inicial. 

 

O trabalho do promotor é dividido em dois momentos, “inicialmente” e “no 

decorrer do processo”, assim como as duas figuras “o promotor” e o “nós” também 

parecem atuar de formas diferentes. No plano abstrato e teórico a ação do promotor 

segue sendo pelos direitos da criança a um “lar apropriado”. Em caso de conflito, 

entretanto, havendo a necessidade de revisão, o que age é o “nós”.  

A ação das famílias concretas é que apresenta o “conflito” ao promotor. A 

mudança no trabalho do promotor se dá pelo contato com a realidade das pessoas; 

o fato de haver “defesa” produz uma resistência ao trabalho que anteriormente 

pautava-se pelo ideal. 

 

[…] o promotor de justiça passou a ter mais trabalho [ri], passou a ter 
mais trabalho, mas por quê? é um trabalho saudável, porque nas varas da 
infância e da juventude, mesmo com o advento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, revogação do código de menores, muitos juízes iam pelas 
suas cabeças, muitos promotores iam pelas suas cabeças [...] agora, 
com o advento da lei de adoção, os promotores tiveram que ter um 
comportamento uniforme... então, o que acontece? Hoje em dia, quando 
se faz o acolhimento institucional de uma criança, um adolescente, é 
preciso um processo... antes bastava o promotor fazer uma cota, uma 
folha, uma folha e meia, uma folha e verso, duas folhas, uma coisa 
assim, para que a criança, o adolescente fosse abrigado... uma questão 
emergencial, tudo bem, mas... e a formação de um processo? Não existia a 
formação de um processo, ninguém se defendia, ninguém oferecia 
provas... isso era uma coisa para depois...  

 

O que era o sustentáculo para o trabalho do promotor, “suas cabeças”, suas 

ideias, seus modelos, transforma-se pela exigência da “formação de um processo”. 
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O fazer que poderia ser concretizado em “uma folha, uma folha e meia, uma folha e 

verso, duas folhas” se depara, agora, com as situações concretas e com as famílias 

reais. 

Assim, o dificutador do trabalho do promotor é a família. As pessoas 

concretas, quando aparecem no processo, com problemas reais, aumentam o 

trabalho do promotor e impedem que o modelo ideal e perfeito seja concretizado.  

 

[…] então, por mais que nós tenhamos uma sintonia entre juiz e promotor, 
uma sintonia com os setores técnicos, os setores técnicos dizendo “olha, 
realmente é caso de adoção”, uma sintonia nesses organismos envolvidos, 
nós temos uma dificuldade muito grande com relação aos 
interessados em adoção. Por que que eu digo isso para você? Por conta 
de atitudes dos próprios interessados [...] quando eles não oferecem essa 
resistência inicial, essa dificuldade inicial, eles podem oferecer uma 
dificuldade no decorrer do processo de adoção... isso nos traz 
inúmeros inconvenientes. 

 

A entrada dos pais (biológicos ou adotivos) na cena de disputa pela criança 

traz “inconvenientes”, porque parece levar ao questionamento do que de fato é “o 

melhor para criança”. As famílias são divisores de certezas e colocam em dúvida o 

saber do promotor sobre o “lar apropriado”, provocando conflitos e dificultando a 

atuação desse profissional. 

 

- Os juízes: e fez-se a vida! 

Entrevistamos, para esta pesquisa, dois juízes, um homem e uma mulher. A 

segunda entrevista, com o juiz, foi realizada em razão da avaliação de que a 

primeira, com a juíza, havia sido muito suscinta e compacta, o que dificultou a 

análise do discurso sobre o próprio trabalho e sobre a criança. Enquanto a primeira 

entrevista durou 9 minutos, a segunda foi realizada em 46 minutos.  

O discurso dos juízes se caracteriza por termos que indicam totalidade e 

certeza.  

A juíza inicia a entrevista descrevendo seu trabalho como a concretização da 

adoção, sua concessão. 

 

[…] todo processo de adoção necessariamente tem que correr perante o 
Poder Judiciário, então sempre vai ser o juiz que vai dar ou não a 
adoção, e daí levar o registro. Então, o processo inicia-se ou por 
provocação do Ministério Público, ou diretamente pelo interessado, 
pretendente da adoção. Tem o acompanhamento pelo setor técnico, que 
seria o estado de convivência, verificar se a medida é adequada ou não, e 
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daí a adoção necessariamente é concedida por sentença, proferida por 
juiz. E só então que é registrada e concretizada a adoção.  

 

O processo de adoção é algo que se inicia, tem um acompanhamento e um 

final. O fim do processo de adoção se realiza pelo falar do juiz, ele é quem “profere” 

a sentença e define o término do processo. Sua fala se qualifica como uma 

autorização definitiva, é “o juiz que vai dar ou não a adoção”, é ele quem concede 

algo a outrem.  

As palavras de totalidade — “necessariamente”, “sempre”, “todo” — marcam 

o discurso de ambos os juízes, bem como a equivalência entre juiz e Poder 

Judiciário, indicando que a instituição se representa pela figura do juiz. É um 

discurso de onipresença e onipotência. Enfim, o trabalho do juiz “é tudo”. “[…] olha, 

eu diria que o trabalho do juiz é tudo, acho que não falta o que fazer, é... do ponto 

de vista do juiz nos casos de adoção [...] posso falar que eu acho que o juiz tem 

que atuar assim, em todos os momentos e a todo instante participar...” 

Enquanto o juiz direciona seu trabalho pela concretização da adoção, 

participando de todo o processo, os técnicos trabalham para produção da aptidão. 

Acompanhemos como isso se desenha no discurso: 

 

[…] então, pensando só em adoção, o maior conflito é verificar se aquela 
família tem efetivamente a condição de receber a criança, de acolher ela 
como família substituta...  e, para mim, principalmente, se a criança está 
apta a ser inserida... então, tem que um... tem que ser realizado um 
trabalho com a criança, inicialmente, e com o casal... a família extensa... 

 

Ambos os entrevistadores marcam a diferença entre o fazer do juiz e o fazer 

dos técnicos. A juíza nomeia o trabalho técnico como “preparo” e reconhece essa 

ação como necessária a seu trabalho. O momento anterior à adoção é de 

“preparação” das famílias e da criança. No discurso da juíza é um intervalo de tempo 

“conflituoso”, mas importante. Ela reconhece que tanto os casais quanto as crianças 

“tem que ser” trabalhados para adquirir a “aptidão” e a “prontidão” para a adoção. E 

essa ação é de competência dos setores técnicos. 

Com os casais, o trabalho descrito é de conscientização e esclarecimento 

para “enraizar o intuito adotivo”. Trata-se da produção de famílias aptas e habilitadas 

para “receber a criança”. Com as crianças, o trabalho se realiza em duas frentes: a 

apresentação da realidade e a quebra das idealizações, a fim de produzir crianças 

“aptas”; e o trabalho das instituições de acolhimento, descrito como vigilância, 
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observação das reações da criança e relato. Para a juíza, o “preparo” garante o 

sucesso da adoção e, portanto, facilita seu trabalho de concessão da sentença. 

Na entrevista com o juiz, também fica claro que ele identifica o trabalho 

técnico com a produção de aptidão:  

 

[…] imagina o seguinte... eu sempre pensei nisso, você chega para um 
casal, a ansiedade maior deles é ter um filho... e você fala assim “muito 
bem, para vocês terem um filho vocês têm que se submeter ao nosso 
crivo”. Então a psicóloga vai invadir a vida dele, a assistente social vai 
lá, vai olhar, vai conversar, vai ver a situação financeira... aí, a gente vai 
perguntar das razões da adoção... se tiver alguma duvidazinha, a gente 
vai colocar eles congelados... [...] já chegamos com processo a 2 anos... 
então por quê? Muitas vezes a técnica fica com pena, manda fazer um 
encaminhamento, aguarda, ela hesita antes de dar um parecer negativo e... 
bloquear o sonho da adoção legal... mas, ao mesmo tempo, ela não 
consegue que o casal... tenha adesão total ao que ela acha necessário, aos 
esclarecimentos que ela acha necessários... então ela cozinha aquilo, e vai 
e volta... Então às vezes eu vou lá e “tesouro”, falo, “oh, chega, quer, 
quer; não quer, é definitivo, eu não posso ficar sustentando ... é... é 
esse tratamento sem adesão indefinidamente”. Bom... então você chega, 
pede para o casal, “espera aí que eu vou aí dar uma olhadinha, ver como é 
sua vida, vou invadir um pouco a sua vida”, e aí, depois de 6 meses, seja 
em XX (nome do fórum), ou mais tempo em outros lugares, você chega e 
diz assim “muito bem, vocês estão habilitados” [...], e eles pensam 
assim “nós chegamos”. “Não, não chegaram a lugar nenhum, vocês 
chegaram a uma ficha, né?! Tudo que vocês conseguiram com todo 
esse procedimento não é um bebê, é uma ficha”. Eles pensam “bom, 
então agora eu posso sair pelo mundo à cata do meu filho, porque eu 
sou uma pessoa que o Judiciário reconhece como... é... apta a adotar”. 
Aí a psicóloga e a assistente social diz “não, vocês têm que esperar 
em casa até que liguem...” 

 

A fala do juiz mostra que a produção de famílias aptas e habilitadas é uma 

exigência naturalizada dos procedimentos técnicos. Esses procedimentos, 

reconhecidos como necessários e legítimos, são os de invasão da vida, investigação 

das condições financeiras, “congelamento” do processo. Ao naturalizar essa 

atuação, a violência nela contida recebe a denominação eufêmica de “preparo”.   

Os procedimentos técnicos não precisam visar à adoção, mas à aptidão para 

adoção: “não, não chegaram a lugar nenhum, vocês chegaram a uma ficha, né?! 

Tudo o que vocês conseguiram com todo esse procedimento não é um bebê, é uma 

ficha”. O objetivo do trabalho, inclusive, não é a criança concreta, mas a 

classificação. 

A produção de habilidades para adoção é qualificada pelo juiz como um 

procedimento que produz ansiedade, alonga o processo e não garante a adoção. 

Como quem conduz o interlocutor, no plano do conteúdo, a registrar uma crítica ao 
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trabalho do profissional em psicologia e serviço social, o juiz segue, efetivamente, 

mostrando a morosidade que os técnicos imprimem ao Judiciário e ao processo de 

adoção, por consequência. Para ele, o resultado do trabalho técnico é uma “demora” 

desnecessária, que não traz vantagens ao processo de adoção de uma criança.    

A maior crítica do juiz, assim, é em relação à morosidade e à maneira como 

é feito o trabalho de produção de aptidão. Nisso, no entanto, não se deslegitima a 

preparação em si, que torna, ainda que com atraso e delongas ao trabalho do juiz, 

legitimada a decisão peremptória deste. 

Outro objetivo desse fazer é evitar que a adoção aconteça “fora” do 

Judiciário, convencendo os interessados em adotar a não “sair pelo mundo à cata do 

meu filho”. Na ação técnica junto aos pretendentes visa-se também ao ajustamento 

das pessoas à disciplina jurídica e garante-se, assim, o total controle do Judiciário 

sobre as adoções. Nesse movimento, o lugar do juiz como aquele que detém a 

concessão exclusiva pela adoção é reafirmado.  

 

[…] então você pede para eles esperarem e é horroroso, quer dizer, 
você tira qualquer poder deles, de decisão do futuro deles [...] , aí você 
fica... “quando vou receber o meu filho?”, “ah, um dia”, “mas demora 
muito?”, “depende”. Indefinição, vagueza... [...] de qualquer forma você 
está pedindo o impossível para um casal... ou o quase impossível, ou 
algo muito heroico, tá bom... aí eles ficam, esperam... Nesse ínterim, a 
sociedade começa a falar para eles assim “amigo, eu sei da filha da 
empregada da vizinha do motorista do posto de gasolina, que tem uma 
criança que ela quer dar”, “não, eu ouvi da psicóloga do fórum que não 
pode” [...] De repente eles começam a encontrar casos “oh, aquele ali pegou 
a criança, está cuidando e o juiz foi lá e homologou” pula na frente deles 
“aquele ali escolheu, encontrou... tinha uma... uma branquinha, uma 
pretinha... ele é pretinho, então  escolheu a pretinha...” “mas eu não vou 
poder escolher...” e assim vai, quer dizer, é uma “concorrência desleal”, 
eu brinco, entre a realidade e o que a gente pede... 

 

No plano do conteúdo, o trabalho do técnico é caracterizado pelo juiz como a 

retirada do poder de escolha dos pretendentes. Os técnicos são reconhecidos como 

aqueles que afastam os requerentes da concretização de seu desejo, ao insistirem 

na classificação e no ajuste à disciplina jurídica. No entanto, na enunciação, na 

construção da cena em que as pessoas/sociedade estão de um lado e o judiciário do 

outro, o juiz mostra que “a gente” é o autor das solicitações, ou seja, trata-se do 

reconhecimento de que a ação é realizada pelo próprio Judiciário.  

Técnicos e juiz encontram-se, assim, no mesmo Judiciário e têm objetivos 

comuns nesse sentido, apesar da distinção existente entre o fazer dos técnicos e o 
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fazer dos juízes. Na movimentação da engrenagem jurídica, é possível reconhecer 

que a transferência do poder de escolha dos pretendentes ao poder de decisão do 

Judiciário é o que garante o controle e a concessão da adoção concretizada pelos 

juízes e reassegurada pelos procedimentos técnicos.      

 

Entrevistado R: [...] então, me diga uma coisa, só o vínculo basta? 
Pesquisadora: não. 
Entrevistado R: quer dizer, se você responder isso em uma prova de 
psicologia, teus professores vão te matar, vão te trucidar, eles vão... citar 
o Bolwby, né, vão falar que a criança vai crescer... é... psicótica, porque teve 
a separação precoce da mãe, vão dizer que o vínculo é tudo... [...] e dizer 
“não, tudo que você tem para fazer é recuperação de vínculo, a nossa 
função é devolver o máximo de sanidade para essa criança possível, 
então você tem que recuperar esse vínculo” agora, eles não sentam 
aqui... e veem o que a gente vê, né... uma coisa interessante e que eu 
sempre disse isso... [...] saí daqui e falei para ela [a psicóloga] o seguinte 
“aqui no Judiciário você nunca vai ser fadinha, você sempre vai ser a 
bruxa má, então, tenta... e acostume-se com a ideia de que você não 
vai fazer terapia, teus colegas do CRP, teus professores, todo mundo 
vai falar que o que você está fazendo é uma heresia, só que é o 
possível, se você não aguentar, se você não aceitar isso... melhor 
procurar outra área, para tratar de casos. A gente não trata de casos, a 
gente avalia e, para ser mais cruel ainda, a gente avalia até a 
possibilidade de um rompimento total de um vínculo, de uma 
destruição total do vínculo, coisa que você nunca vai trabalhar em uma 
sessão de terapia... só que... é o drama do psicólogo aqui no 
Judiciário”. 

 

O juiz demonstra, em seu discurso, que conhece as premissas da psicologia, 

cita autores e conceitos, diferenciando o que está no plano da teoria do que está na 

realidade da adoção. Ele define como erro embasar nas mesmas premissas do 

trabalho terapêutico e acadêmico a atuação do psicólogo no Judiciário. Ele acusa a 

psicologia de ignorar a realidade, atendo-se à abstração e abstendo-se de assumir 

seu papel, de “avaliar”.  

Desenha o lugar da psicóloga como o da “bruxa má”, é o lugar da avaliação 

da “possibilidade de rompimento total do vínculo” para, então, seguir na direção da 

adoção. Define o real trabalho técnico não pela lenta e morosa produção de aptidão, 

mas como avaliação pontual e circunscrita. 

Para o juiz, há um equívoco teórico que impossibilita o ideal trabalho da 

psicologia no Judiciário. O equívoco é acreditar que “o vínculo é tudo”, é trabalhar no 

sentido da manutenção e da “recuperação do vínculo”. O equívoco é trabalhar para 

o retorno da criança à sua família biológica, ou mesmo trabalhar para sua 

permanência no abrigo. Partindo do pressuposto da importância do vínculo, 
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fundamenta-se um trabalho com a criança e com as famílias biológicas, enquanto a 

avaliação da “possibilidade de rompimento”, o trabalho preciso e célere, desloca-se 

para um segundo plano. A atuação ideal da psicologia é a preparação para a adoção 

e para a aceitação de outra família.  

 

[…] eu lembro a primeira vez, que eu trouxe à tona... a questão da 
separação dos irmãos [...] então, o que eu digo é o seguinte “encarem a 
realidade”. Eu falei isso a primeira vez e foi um choque... é um choque. 
Pelo menos eu tenho psicólogas mais antigas que... engessou... falo “gente, 
mas vamos encarar um pouquinho as coisas, né?, vamos encarar que 
os irmãos no abrigo... são 60 crianças, são 60 e não duas... vamos 
encarar que, por exemplo, você pode ter irmãos em dois... três 
abrigos... que o contato de um com outro... vamos encarar que 
irmão...” eu falo do triângulo das necessidades... a primeira 
necessidade — primária, no caso — não é o irmão; é um pai e uma 
mãe... 

 

A situação concreta de abrigamento, que o juiz chama de “realidade”, é o 

oposto da situação abstrata da teoria. Na “realidade”, a necessidade é prioridade. As 

crianças precisam de um pai e de uma mãe, precisam mais deles do que de irmão. 

Precisam de cuidados, mais do que de vínculos. O discurso do vínculo deveria ser 

substituído pelo discurso da necessidade.   

A psicologia, ao assumir um discurso que defende a manutenção dos 

vínculos, torna-se uma “pedra no meio do caminho”, um obstáculo para a 

concretização do fazer rápido e certeiro do juiz: a concessão da adoção. O discurso 

do vínculo retarda a adoção.  

 

[…] foi um caso super... superdifícil, por quê? Porque era um caso limite. O 
pai tinha 70 e tralalá... a mãe era... a mãe tinha problemas mentais graves... 
ah... negligência assim... absoluta, sabe?... Ao ponto de cair de fome, ter 
piolhos... em altíssimo grau, só que tinha muito vínculo, o pai com as 
crianças... era um coitado... ele não tinha como, não dava, ele com qualquer 
idade ia ser “chapa”... a mãe completamente fora do [inaudível]... os 
encaminhamentos feitos... tudo, tentaram... e nada. Foi um caso de muito 
sofrimento para o setor técnico... mas e aí, elas vão crescer lá no abrigo? 
Uma dor, outra dor, uma dor, outra dor, mediram, pensaram, aí falaram e 
chegaram à conclusão que não dava, que não dava, que não dava... e o 
tempo passando... aquele relógio fazendo assim.. voltou, destituiu... e eles 
com uma ligação com esse pai, uma coisa que era triste de ver... aquilo 
não se sustentava enquanto paternidade, mas se sustentava enquanto 
amor... uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né, a gente 
sabe que amor é um negócio cego e burro e... mas que não basta para 
manter uma criança de pé, alimentada, vestida... limpa... educada, 
enfim... não basta para dar a vida, né? 
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O saber da psicologia e a premissa do vínculo produzem sofrimento e o 

alongamento do tempo da adoção. Para ele, é a necessidade que deveria guiar o 

trabalho técnico, a oferta imediata dos itens de necessidade primária. Educar, 

alimentar e vestir a criança seria “dar a vida”. O discurso do vínculo sustenta-se no 

amor, “e a gente sabe que amor é um negócio cego e burro”, enquanto o discurso da 

necessidade sustenta-se na vida e requer uma decisão célere.   

No movimento do discurso do juiz, novamente se apresenta a crítica aos 

saberes produzidos pelo psicólogo, pela psicologia, bem como aos saberes 

produzidos pela família biológica — o pai — e pela criança. Alçada à posição de 

verdade inquestionável, pelas várias convocações à concordância da entrevistadora, 

“a gente sabe, né?”, o juiz pontifica um saber acima de todos e o toma como 

justificativa natural e inalienável de seu parecer na adoção. A adoção é uma forma 

de “dar a vida” para a criança, e este é o objetivo do trabalho do juiz: conceder a 

adoção para conceder a vida a alguém. 

 

5.1.2 A criança 

 

A escolha por não fazer nenhuma pergunta específica sobre o modo como a 

criança se insere no processo de adoção foi feita em razão do entendimento de que, 

ao narrar as histórias da adoção, os entrevistados estariam configurando os lugares 

de possibilidade para as crianças, os lugares na estrutura das relações imaginadas e 

reconhecidas na/pela prática institucional, lançando luz aos sujeitos nesses 

discursos — os adotáveis.  

Inúmeras cenas apresentam as crianças nos discursos dos agentes 

institucionais, como já pincelado no item anterior. Em algumas entrevistas, a criança 

aparece mais regularmente e, em outras, é minimamente citada. No conjunto delas, 

desenham-se os lugares de uma criança que se qualifica por ser diferente/diminuta, 

que é marcada ora por problemas, ora pela carência, e que em outros momentos é 

caracterizada como um objeto de pior qualidade. Trata-se de uma criança-menos, 

com imperfeições, com problemas, com defeitos, com carência. 

Vejamos como esse desenho se produz para cada agente institucional. 
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– Para a assistente social 

 A criança aparece no discurso da assistente social quando esta fala da 

etapa de constituição do convívio entre casais e crianças para a formação das 

famílias. Ela aparece, portanto, sempre associada a outro lugar, o de adulto.   

 

Em contrapartida... com as crianças, também nós começamos a trabalhar 
de uma outra forma. Os casais vinham... conheciam o histórico das 
crianças, nós marcávamos uma entrevista na hora de apresentar... 
apresentar histórico e foto, e “quer ou não quer?”. Essa era a prática do 
Judiciário, na maioria dos fóruns era isso... e o casal já dizia ali “quero” ou 
“não quero”. Raros lugares deixavam o casal ir olhar a criança antes, 
isso era raro... no caso de bebê praticamente não, porque não tinha o que 
ficar olhando, né? A ideia era essa, não tem o que olhar, “ou você quer, ou 
não quer”. Um bebê, quem não quer um bebê? Ponto. Nós também 
começamos a mudar isso “não, você vai no abrigo, você conhece a 
criança”, aí começou uma aproximação. Para isso a gente precisava do 
quê? Trabalho com o abrigo também, os abrigos também não estavam 
acostumados a isso... aí começamos, pouco tempo depois, as reuniões com 
os...os diretores dos abrigos da nossa região, o que que a gente esperava 
a nível de preparo dessas crianças para colocação... que poderia ter 
visita, olhar as crianças... como a gente iria receber esses casais, que não 
era para o casal também chegar lá já dizendo “eu vou adotar”. Um primeiro 
contato, vamos conhecer a casa, vamos conhecer essa criança, vamos 
dar uma olhada... bater um papo e depois, em casa, eles poderem 
discutir, e vir aqui retornando “é o que eu quero”, “não é o que eu 
quero”... “é o que eu espero”, “não é o que eu espero”.  

 

A assistente social diferencia o que seria um trabalho anterior e posterior 

com a criança. No período anterior, a criança é algo a ser apresentado aos casais — 

“marcávamos uma entrevista na hora de apresentar” —, e essa ação se realiza por 

meio de “apresentar histórico e foto”. O passado e a imagem da criança constituem-

se como suas credenciais e classificam-na como desejável ou não, dependendo do 

encaixe com o perfil de interesse dos casais. Ao mostrar as credencias da criança, o 

casal já era convocado a se manifestar: “e o casal já dizia ali ‘quero’ ou ‘não quero’”.  

No período posterior, a apresentação da criança passou a englobar também 

a “visita” e a “olhada”. O que a assistente social enuncia como “você conhece a 

criança” é uma cena em que o casal “vai no abrigo” “conhecer a casa” e “ olhar as 

crianças”. O sujeito da ação é o “casal”, enquanto o objeto a ser visto e visitado é “as 

crianças”.  

O que poderia ser uma forma de se aproximar mais da criança concreta se 

realiza como um conhecimento mais aprofundado daquele objeto-criança, para a 

mesma avaliação de ajustamento ao perfil desejado, “depois, em casa, eles podem 

discutir, e vir aqui retornando ‘é o que eu quero’, ‘não é o que eu quero’, ‘é o que eu 
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espero’, ‘não é o que eu espero’”. A criança mantém-se como “o quê”, um objeto do 

interesse voluntário e das expectativas por parte dos casais.   

Outro momento em que a criança é citada é ao se discorrer sobre o período 

de adaptação. Também nesse caso ela aparece prontamente associada ao lugar do 

“casal”. A criança é aquela que vai “bater o pé”, “vai dizer não” para o adulto, vai 

trazer dificuldades e vai dar “trabalho”. Marca-se a característica de uma criança 

difícil, que não é “uma coisinha perfeitinha”. 

 

Adoção não é conto de fadas, isso é uma coisa que a gente bate o tempo 
todo, essa coisa que, eu vejo eu me encanto, é muito complicado... eu 
tento ao máximo, no atendimento, tirar um pouco essa ideia... uma coisa é 
você ter até uma... afinidade, sentir uma afinidade com a criança, mas... 
achar que é um conto maravilhoso, né, o país das maravilhas, onde ela 
nunca vai bater o pé, ela nunca vai dizer “não”, ela já vai pular no meu 
colo e me chamar de “papai e mamãe” na mesma hora... então, não é 
assim... é uma construção de relacionamento... e, como todo 
relacionamento, dá trabalho, vai... volta, você se irrita... você fica 
nervoso, você briga, você fica alegre, você fica contente... Então é esse 
misto de sentimentos, não vai ser uma... uma coisinha perfeitinha que vai 
se encaixar do jeito que eu quero o tempo todo... isso não existe, 
né?.... então, quando o casal está aberto para isso, a adoção corre bem... 
agora, quando ele acha que vai encontrar um produto perfeito para 
“aquilo que cabe no meu sonho” [ri], não vai dar certo... aí fica 
complicado. 

 

E esta parece ser a “verdade” da adoção, anteriormente defendida pela 

assistente social15: o fato de que não há crianças perfeitas; há, sim, um “produto” 

imperfeito. O adotável é uma criança com dificuldades. O conto de fadas é acreditar 

na criança perfeita, encantadora, mas a adoção só será um sucesso se houver essa 

compreensão da realidade, o fato de que o adotável é um “produto” invariavelmente 

imperfeito, com defeitos.   

 

– Para a psicóloga 

Tal como marcado anteriormente, no item 1.2, a criança é o foco de trabalho 

da psicóloga, o objeto de sua ação direta e a razão de seu fazer na institução. A 

criança apresentada em seu discurso é uma criança-problema; a palavra “problema” 

aparece, em diversos momentos da entrevista, associada à criança. Vejamos: 

 

[…] aí se fala, que tipo de crianças que a gente tem, idade, grupo de 
irmãos, sexo... os problemas, que podem ter de saúde, né, tudo é falado, 

                                            
15

 Vide página 51. 
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muito conversado... essa questão da idade, né, de não ficar com aquela 
ideia de que é só bebezinhos, né? ... aliás, eu falo para os casais, às vezes 
o casal aceita... problemas físicos, não; problemas mentais, não; 
psicológicos, não, não, não, não; só põe lá vitimizado, sim, sabe?... “bom, 
mas eu não conheço a família aqui... ele foi encontrado em um terreno 
baldio... é um bebê, um bebê recém-nascido... você quer? Quer? Mas se 
vai ter problemas depois... se vira, agora é seu”.  

 

A criança é algo que pode ser conhecido por meio da história familiar. 

Quando se tem informações da família, parece possível avaliar a “probabilidade” de 

haver algum “problema de saúde”; já quando não há informações da família — “eu 

não conheço a família aqui” —, a identificação do problema é dificultada: “se vai ter 

problemas depois...”. 

Nesse trecho, ao falar da aceitação de uma criança por um casal, a 

psicóloga substitui a criança pelos problemas: “às vezes o casal aceita... problemas 

físicos, não; problemas mentais, não; problemas psicológicos, não, não, não, não; só 

põe lá vitimizado, sim”.  

A criança é uma potencialidade de “problemas”, problemas que derivam do 

histórico familiar e a constituem, problemas que a marcam com uma tarja vermelha 

de alerta, avisando de eventuais perigos que possa trazer. O passado, em suas 

presenças ou ausências, pode produzir problemas individuais e genéticos na 

criança. São os seus problemas que abrem para ela um destino nefasto. Ela é, 

portanto, responsável por deixar de ser adotável. 

 

[…] e o que acontecia quando ela ia para a casa do casal? Ela sempre 
furtava alguma coisa, ela sempre levava alguma coisa do casal... eles 
conversaram com ela diversas vezes, falaram, pediram, pediram, 
pediram, e ela não parava... aí eles deram um ultimato.... pois ela foi, 
naquele final de semana, e pegou coisas, e pegou coisas assim, pegava i-
pod... um celular, não era uma meia, eram coisas mais caras, e aí, eles 
decidiram que não dava mais... então, isso foi uma outra perda que ela teve, 
né? E aí ela ficou mais um tempo no abrigo. 

 

A criança carrega consigo os “problemas”, de obediência, de adaptação, de 

comportamento. Quando ela vai ao encontro da nova família, ela entra na “casa do 

casal”, e leva consigo os problemas, de “furtar”, “pegar coisas”. Problema é uma 

qualidade da criança adotável, é um traço, uma característica individual.  

 

E aí assim... o que acontece, né?... Ele vai pra casa deles, aí começa 
aquelas questões de adaptação... Então, ele começou a fazer umas 
coisas do tipo cuspir comida, fazer coisas que... “mas por que está 
fazendo isso?” [...] Essa coisa da comida, de ele às vezes não respeitar o 
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que eles falavam, ou então assim de... parecia que não tinha escutado... 
eles falavam e parecia que nada estava acontecendo... mas e o que 
acontece? ... A gente sempre chamava e ia conversando, então, quando ela 
precisava ela ligava, ela vinha, a gente marcava... e aí, gente foi limpando 
um pouco o que estava acontecendo... a questão da história dele, que 
às vezes ele perguntava um pouco mais de detalhes, o que a gente não 
tinha... porque a mãe sumida, o pai sumido, não tinha o que falar, tinha 
que falar só que tava com a guardiã. O que aconteceu de interessante 
falar, esse menino... foi principalmente no começo, ele queria muito ligar 
para a ex-guardiã... então, aí, a atual guardiã permitiu que ele ligasse uma 
vez, falou com ela, ela deixou ele falar, até porque ele tava com muitas 
saudades, mas depois ele pedia... mas ela ia desconversando... porque 
assim...ele precisava quebrar com aquela guardiã e ficar com a gente... 
porque a gente percebia esse movimento nele... ele queria falar com a 
guardiã para se sentir seguro “eu não sei o que vai ser com esse povo 
daqui, então eu quero estar bem com o povo de lá”, que já não estava mais 
com ele, né? Aí, a guardiã soube lidar com isso, ela foi, conversou, até 
que ele parou de pedir, mas assim, o caderninho ficou com ele, ficou tudo 
com ele... ela permitiu que ficassem as fotos todas lá... e aí, foi 
caminhando... 

 

Novamente, nesse trecho, percebe-se que a criança, ao entrar na casa do 

casal, carrega problemas, “ele vai para casa deles, aí começa aquelas questões de 

adaptação”. O que se nomeia de “adaptação”, não é exatamente uma relação, um 

conflito entre pessoas, mas a adaptação da criança à nova convivência e às novas 

regras, é obediência. A criança é aquela que precisa adaptar-se ao novo ambiente, 

deve ser treinada e obedecer. 

Os comportamentos da criança de “cuspir comida”, “não respeitar”, “não 

escutar” são entendidos pela psicóloga como efeitos, consequências da “história 

dele”, relacionados diretamente à história familiar. O adotável é uma criança que 

vem com problemas porque tem um histórico-problema, famílias ausentes ou 

violentas que produzem desvios. Por isso, ela precisa romper seus vínculos 

anteriores.  

Assim, um desejo da criança de “ligar para a ex-guardiã” inicialmente é 

permitido, mas depois é ignorado, “ela ia desconversando”, para finalmente ser 

abdicado “até que ele parou de pedir”.  A fim de livrar-se dos problemas, a criança 

precisa livrar-se também do passado e de seu histórico. Para deixar de ser um 

problema, a criança tem de “reconstruir” sua história, apagando os traços que a 

caracterizavam, abandonando seu passado e ligando-se totalmente à nova família.  

  

[…] quando chegou esse casal, eles se aproximaram, sentaram para 
conversar, a gente colocou tudo que ela fazia... furtar... a questão da 
sexualidade... é... da dificuldade de ela se expressar, falar o que ela 
sente, e tal... então, tudo foi falado para eles, então aí, no final “não, tudo 
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bem, vamos lá”, e ela foi... bom... eu vou te dizer que, o mês que essa 
menina ficou lá, a pele dela mudou, o cabelo dela mudou... o jeito... a 
postura dela mudou... o jeito de falar mudou, tudo! Ela fez uma 
melhora de 100%, ela virou uma menina que tinha um comportamento, 
uma aparência, compatível com a idade dela... o cabelo era mal-
cuidado... não tinha aquelas coisas... tudo assim, você vê uma foto dela que 
eles trouxeram, é impressionante de você comparar...ela emagreceu, 
porque ela estava muito gordinha... 

 

O adotável é essa criança-problema, com comportamentos inadequados, 

seja porque furta, seja porque tem questões de sexualidade, seja porque tem 

dificuldades de “se expressar”. Uma criança que necessita de um agente externo, 

um outro, para aprender e adquirir “um comportamento, uma aparência” adequados. 

Uma criança que já vem com uma carga, genética e histórica, problemática, mas que 

pode abrir mão de sua história, abandonar sue passado, rumo a uma nova vida. 

Tornando-se adaptada a partir da inserção em uma família adotiva, “a pele dela 

mudou, o cabelo dela mudou, o jeito, a postura dela mudou... o jeito de falar mudou, 

tudo! Ela fez uma melhora de 100%”.  

 

– Para o promotor 

O foco da atuação do promotor, como já pontuado anteriormente, é o “direito 

da criança”. A relação estabelecida com a criança, portanto, é por intermédio da 

legislação; a criança existe na medida em que existem direitos pelos quais se deve 

zelar.  

 

[…] a criança, ela... como é pequena, mal se expressa, não tem 
condições de se defender, “olha, eu não concordo”, “olha, eu não quero 
ficar aqui” ou “eu quero ficar aqui”, então nós podemos ter esse choque, 
esse conflito, essa questão desse conflito... porque nós podemos ter o pai 
e a mãe batalhando pela criança e, na outra ponta nós, justamente, 
batalhando para que a criança não fique nesse laço de origem e que vá 
para um lar alternativo... um segundo lar. 

 

Criança é uma categoria que parece incluir toda e qualquer criança concreta: 

“é pequena, mal se expressa, não tem condições de se defender”. Apresenta-se por 

sua incapacidade, sua falta de tamanho, de comunicação e de possibilidade de 

defesa. Apresenta-se por suas ausências. Dessa forma definida, essa categoria 

justifica o lugar do promotor como defensor; é necessário que alguém “batalhe” por 

essa criança.  
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Como para a psicóloga, o laço de origem tem de ser eliminado. Trava-se 

uma batalha para que a criança se torne adotável. 

 

Então, quando o casal diz para nós “nós queremos uma criança com tal 
perfil”, recebem a criança com tal perfil, e depois eles devolvem... existe 
isso, é uma realidade... por vezes, nós recebemos a criança antes de ela 
ser adotada formalmente, ainda no estágio de convivência... Nós 
recebemos crianças devolvidas por casais dizendo “olha, vocês me 
prometeram uma Mercedes e me entregaram um Fusquinha”, então, os 
próprios interessados nos apresentam essas dificuldades no processo 
de adoção. 

 

Objeto de batalha do promotor e dos pais (biológicos e adotivos), algo que 

justifica a existência de uma disputa, a criança é aqui desenhada como objeto de 

interesse. Ela é algo que se deseja — “nós queremos” —, algo que se entrega —

“recebem a criança” — e algo que se “devolve”.  

Objeto comparável a mercadorias de maior ou menor valor, “Mercedes” ou 

“Fusquinha”, e classificável por “perfis”, essa criança-objeto é uma peça passível de 

ser reclamada. Trata-se de uma criança que pode vir com defeitos, pode parecer ser 

preciosa mas de fato não ser. Na lógica do mercado, de produtos adquiridos pelo 

consumidor, trata-se de algo que pode ser “devolvido”. O adotável é passível de 

devolução, porque pode conter defeitos. 

 

– Para os juízes 

A criança configurada no discurso dos juízes é a criança da falta. 

 

E em relação às crianças, eu sinto que às vezes falta um pouco de 
preparo para a inserção em uma família adotiva. Então, também eles 
idealizam uma família, um pai, uma mãe, porque não tiveram um... ou 
porque foram afastados daqueles sem saber efetivamente o porquê. 
Acaba não sendo muito trabalhado e, quando chega lá, acha que tudo vai 
ser às mil maravilhas, que vai poder fazer o que quiser, vai poder testar 
todos os limites, sempre indo um pouco a mais... (Juíza) 

 

Trata-se de uma criança abandonada, que não teve a experiência de ter pai 

e mãe e que necessita de uma família. É uma criança que “tudo” quer, porque nada 

tem; que “idealiza”, porque nada teve. Por ser fruto de um histórico familiar negativo, 

a criança pode apresentar problemas de adaptação, de obediência, de aceitação.  

É uma criança necessitada, que direciona o trabalho do juiz. Dar uma família 

a essa criança é a possibilidade de preenchê-la, de suprimir a falta.  
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[…] porque a primeira necessidade deles é um pai e uma mãe, não é 
que eles odeiam o irmão, não é que... nada! Eles simplesmente precisam 
mais de um pai e de uma mãe do que qualquer outra coisa... e aí, se você 
diz assim “não, são seis, e os mais velhos não vão ser adotados então os 
mais novos também não vão...” você tá condenando uma família a um 
círculo de abrigamento... se você diz “não, talvez a gente possa deixar os 
mais velhos, trabalhar outras possibilidades... e... conseguir famílias para os 
mais novos...”, esses mais novos e esses mais velhos podem manter 
um outro tipo de vínculo, muito mais saudável, e reconstruir uma 
história familiar de um modo muito melhor [...] tem casos que você não 
pode separar, tem casos que você tem de separar, é um mal menor... (Juiz) 

 

O adotável é uma criança que não teve nem sua “primeira necessidade” 

provida, por isso ele precisa de tudo. Em razão da falta de um “pai e de uma mãe”, 

construiu-se uma criança potencialmente difícil, porque não teve família, não foi 

inserida em um padrão de saúde, não aprendeu a se relacionar de modo saudável, 

não teve limites. Produziu-se um potencial condenado, uma criança no limite entre 

nada ter e nada ser. 

 

[…] o menino mais velho, o Jefferson, super-responsável, era o cara que 
segurava a família, ele era o pai... ele era o pai.... chama o Jefferson, 
preciso falar com ele, lembro até hoje, falei pra ele “Jefferson... assim... eu 
sei que você tem 14 anos, eu queria tirar esse peso das suas costas, eu 
queria que o mundo fosse melhor, eu queria que o mundo fosse justo, 
mas é assim... é assim que é, e eu tenho que... conversar com você, como 
se você fosse o homem da casa, porque você é... eu consigo famílias para 
os teus irmãos... te dou a minha palavra que eu vou tentar muito conseguir 
uma família para você... só que eu não sei se eu consigo... mas para eles, 
para eles poderem ter uma vida, eu preciso que você me ajude a dar 
uma vida para eles”. 

 

A possibilidade de dar uma família para essa criança é a possibilidade de 

“dar vida”. A oportunidade de ter coisas, de ter saúde, de inserir-se no “mundo”, ter 

“um mundo melhor”, mais “justo”, é apresentada à criança por meio da oferta de uma 

família. Para essa criança adotável, a família é tudo, é a oportunidade de saída do 

lugar de abandonado, daquele que nada tem, do futuro condenado, para o lugar de 

quem tem algo, de quem tem uma vida. 

 

5.1.3 O abrigo: transição e vigilância 

 

Nas entrevistas, o abrigo é apresentado como um espaço quase vazio, há 

poucas referências às pessoas que lá trabalham, à rotina de vida das crianças e dos 
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adolescentes ou às relações afetivas constituintes dessa organização. 

Reiteradamente, o abrigo é desenhado como um lugar de passagem, de trânsito, um 

entre lugares.  

 

 

Então, nós criamos uma outra coisa [a família de apoio], um pouco o modelo 
que se via no interior. Porque no interior, o que acontecia? Não tem tanto 
abrigo, quase não tem lugar para deixar as crianças. Então, primeiro a 
gente coloca as crianças e depois resolve a papelada, entendeu? Vamos 
agilizar as coisas porque não existe lugar físico para deixar as crianças. 
As crianças precisam ser cuidadas, elas não podem ficar no fórum, 
dormindo e comendo no fórum. Quase não tem abrigo. (Assistente social) 

 

O abrigo é caracaterizado como espaço que oferece cuidados básicos às 

crianças; é onde “as crianças” ficam “dormindo e comendo”, já que não podem 

dormir e comer no fórum. É um “lugar físico para deixar as crianças”.  

 

Aí a gente acabou abrigando o menino, mas foi um caso bonito. Por 
quê? Porque quando ele foi abrigado ela ainda fez algumas visitas, a gente 
falou “vai fazendo visitas até a gente encontrar algum casal que queira, 
para ele não ficar sem nada”, porque, assim, mãe desapareceu, pai 
desapareceu, aí desaparece a guardiã, então assim todo mundo 
desaparece na vida dele, então vamos fazer uma coisa gradual. (Psicóloga) 

 

O abrigamento também aparece como uma fatalidade, a locução verbal 

“acabou abrigando” seguida da conjunção adversativa “mas” indica o contraste entre 

o abrigamento e a beleza de uma situação. Nesse caso, o “bonito” encontra-se 

associado às visitas que a criança recebia na instituição, a beleza é o contato com o 

fora do abrigo, enquanto o dentro é apresentado como vazio.  

O lugar físico do abrigo não parece oferecer relações. A palavra “nada” 

aponta para uma suposta ausência de pessoas significativas, uma impossibilidade 

de vinculação naquele local. O abrigo é transitório, “até a gente encontrar algum 

casal que queira”, uma etapa necessária, mas que precisa ser reduzida ao mínimo.  

 

[…] no conceito de família de apoio — ou melhor, família de apoio não, 
família acolhedora, né? —, o conceito é casais que estão só para cuidar das 
crianças, para que eles não fiquem em abrigo, para que tenham uma 
noção, uma visão de...desenvolvimento dentro de uma família, e não em 
instituição, porque é diferente, né. (Assistente social) 
Agora, quando já se esgotou tudo, “olha, não adianta”, ou então a mãe 
desaparecida, não se sabe da mãe, aí ele já pede logo uma família de 
apoio, para a criança ganhar tempo. Na verdade aí o foco sempre é a 
criança, né. Para a criança não permanecer mais tempo no abrigo. 
(Psicóloga) 
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O abrigo tem um “prazo de validade” e, esgotada sua durabilidade, a 

permanência na instituição associa-se a uma perda de tempo. O lugar da criança é 

apresentado como “dentro” de uma família. Assim, enquanto a família não se 

organiza, uma família de apoio deve cuidar dela.  

A diferenciação entre abrigo e família acolhedora não se refere à forma de 

cuidado, mas à possibilidade de oferta. A família tem um caráter educativo, mostra 

para a criança como é viver dentro de uma família. A permanência no abrigo não 

aparece, aqui, como alternativa possível; o abrigo é um lugar físico de passagem, 

onde a criança “fica” por um tempo determinado. 

 

[…] eu vou perguntar a sua opinião... pegar um caso que é corriqueiro, você 
tem um irmão de 13... 14 anos... e um irmão de 3 ou 2... você acha... 
justo... eu começo a frase até diferentemente... no Brasil, o sujeito pega 
12 anos de cadeia... porque cometeu homicídio qualificado. Um menino 
de 3 anos, no Brasil,  fica 15 em um abrigo, então você acha justo que 
o menino fique 15 anos em um abrigo porque ele tem um irmão de 14? 
(Juiz) 

 

O abrigo é um lugar para se “ficar”, comparado a uma cadeia; é uma 

punição, uma penitência, uma condenação. As crianças que permanecem no abrigo 

são injustiçadas, mantidas em penitência, no exemplo dado, por terem irmãos. A 

regra é sair do abrigo, e a possibilidade de permanência é uma exceção.   

 

Não tem jeito? Então a adoção vai ser uma boa coisa para aquela criança, 
ou pode ser uma boa coisa. Mas você lançar mão da adoção de cara, “ah, 
não, então vai para adoção”, não é. Eu acho que tem pessoas que pensam 
que é uma coisa mais simples, eu não penso assim, acho que nem sempre 
é uma boa solução. Às vezes é melhor ficar no abrigo, tem adolescente 
que prefere. Você vai falar, “não, vai para uma família”, ele não quer, a 
família dele é ali, ele já fez um vínculo ali, já está bem ali, você vai tirar? 
Você vai colocar? Pode ser que não dê certo. (Psicóloga) 

 

Ao adolescente, termo que substitui “criança” no exemplo da psicóloga, é 

permitido querer “ficar” no abrigo, “Às vezes” é possível permanecer na instituição.  

A justificativa é o vínculo que ele “fez ali”, a relação que se estabeleceu com o lugar. 

É interessante destacar que a vinculação é associada ao lugar, e não às pessoas. O 

advérbio de lugar “ali” associado à família, “a família dele é ali”, indica uma 

dependência daquele lugar. A família “não está” no abrigo, ela “é” o “lugar-abrigo”. A 
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permanência da criança ou do adolescente no abrigo só se torna possível quando a 

instituição se configura como a família, torna-se a família.  

Enquanto estão de passagem pelo abrigo, o tempo de estadia se caracteriza 

pela vigilância. 

 

 

Pesquisadora: o que a senhora acha que facilita o trabalho do juiz, no caso 
de adoção? 
Entrevistado : esses dois preparos anteriores com acompanhamento bem 
seguro, bem de perto. E neste momento acho que até a lei 12.010 vai 
ajudar, porque traz a equipe das instituições de acolhimento também a 
esse acompanhamento. E a necessidade de o juiz ouvi-los. Porque eles 
estão no dia a dia da criança, eles estão identificando como a criança 
está reagindo à visita desses pais, como está surgindo. Então, desde um 
xixi na cama, que aparecia e deixou de aparecer, ou não aparecia e 
começou a aparecer. Então, são todas questões do dia a dia, que quem 
está na vida deles tem condições de perceber e relatar, e muitas vezes 
não era considerada. Então acho que isso vai melhorar bastante, e vai 
ajudar esse olhar cuidadoso sobre a criança, isso vai ajudar bastante na 
adoção. (Juíza) 

 

A equipe do abrigo ou das “instituições de acolhimento” são facilitadoras do 

trabalho do juiz. O trabalho do abrigo é aproximado do trabalho da equipe do 

Judiciário pelo uso do “também”, mas marca-se uma diferença importante: o fato de 

estarem no dia a dia da criança.  

À equipe do abrigo creditam-se as ações de “identificar” e “perceber” o que 

acontece com a criança, com objetivo de “relatar” ao juiz. O abrigo é aquele que fala 

da criança e ajuda, assim, o “olhar” do juiz.  

 

Pesquisadora: isso a senhora acha que foi a lei que trouxe para... 
Entrevistado: então, porque a lei ela colocou um espaço para a equipe 
técnica. Primeiro que exigiu equipe técnica nas instituições e colocou um 
espaço, uma obrigação na verdade, de relatar, de trazer uma revisão de 
como está a situação da criança, também chamando a responsabilidade 
da instituição. Então, a partir do momento que a lei traz também está 
falando “juiz, veja isso, não fique só com a avaliação do seu setor 
técnico, porque ele não está no dia a dia dessas crianças”. (Juíza) 

 

Da mesma forma como o setor técnico avalia, a equipe do abrigo também é 

colocada no lugar de avaliação, uma avaliação que se torna “obrigação”, e essa 

palavra indica um dever. O abrigo é um espaço de vigilância, o local onde aparecem 

os fenômenos e onde eles precisam ser vistos. A instituição torna-se um espaço 

transparente ao olhar do juiz.   
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Tem crianças que sofrem muito. A maioria, na verdade, sofre bastante, 
porque quer uma chance nova, mas gostaria de poder voltar para a própria 
família. Então o que a gente vê é que, assim, você conversa essa primeira 
vez, mas você vai ter que chamar outras vezes. Então, o que a gente 
faz? A gente conversa com o abrigo e pede para que eles trabalhem 
essa criança, assim irem pensando... “o que que seria ir para outra família? 
Por que tem que ir? Por que não pode voltar para a própria família?”, 
preparando para a adoção mesmo. Daí a gente chama de novo depois de 
um tempo, já combina com o abrigo “então vamos dar um mês, dois 
meses” daí a gente chama de novo e conversa. (Psicóloga)  
Para isso a gente precisava do quê? Um trabalho com o abrigo também. 
Os abrigos também não estavam acostumados a isso. Aí começamos pouco 
tempo depois as reuniões com os diretores dos abrigos da nossa região. 
O que a gente esperava a nível de preparo dessas crianças para 
colocação. (Assistente social) 

 

O trabalho do Judiciário com a entidade abrigo e os diretores da instituição 

se caracteriza pela “preparação”. O Judiciário apresenta uma demanda ao abrigo, 

“pedem”, e “esperam” que essa demanda seja respondida. O abrigo é visto como a 

parte executora de tarefas apresentadas pelo Judiciário. A “preparação” é o 

reconhecimento, pelo abrigo, de que ele precisa trabalhar em continuidade com o 

Judiciário, em coerência, em sintonia. O abrigo torna-se um prolongamento da 

instituição jurídica.  

 

Mas melhorou muito em relação ao que se tinha antes, tanto em 
relação ao trabalho com os abrigos como em relação ao trabalho com os 
casais e o trabalho de preparação com as crianças. Nós começamos a 
conversar, a abrir as portas. Vamos conhecer quem são essas crianças, 
vamos conhecer quem são esses casais e quem são os diretores desses 
abrigos. Porque são várias personagens em uma adoção. A adoção não é 
composta só de um processo. Então tem lá um processo, o juiz determina 
escolher um casal e ponto. Não. Então tem os casais, que são uma família, 
né, que está se abrindo para receber mais alguém. Têm seus próprios 
hábitos, seus próprios costumes, cada casal tem a sua própria 
característica. As crianças que estão sendo colocadas também. Não é um 
bolinho, que está prontinho, não. Vamos conhecer, é outro personagem. 
E tem o abrigo por detrás de tudo isso, que também está preparando, 
que também está conversando, que também influencia o casal quando vai 
visitar, influencia a criança, e temos nós. Então, esses personagens todos 
têm que estar conversando, têm que estar falando a mesma língua, 
senão essa adoção não dá certo. Não adianta o abrigo achar “ah, que 
legal, apareceu uma família, todo mundo que aparece é dez”. Nem todo 
mundo que aparece é dez. (Assistente social) 

 

Interessante destacar aqui o uso da locução verbal “tem que estar”, 

novamente indicando um dever, uma obrigação, seguido da conjunção “senão”, 

condicionando o sucesso do trabalho à continuidade e à coerência. Direcionamento 
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dado não pelo abrigo, conforme a frase seguinte — “não adianta o abrigo achar...”  

—, mas pelos agentes institucionais. 

 

5.1.4 Os jogos de poder na relação com a entrevistadora 

  

Em uma pesquisa que se propõe analisar os lugares atribuídos e assumidos 

por agentes institucionais e pretendentes a adoção, é preciso também atentar para 

os lugares atribuídos e assumidos por entrevistados e entrevistadora no ato mesmo 

da produção científica.  

A escolha por realizar esta pesquisa no mesmo contexto institucional de 

atuação da pesquisadora foi tema de discussão, abordando-se eventuais 

dificuldades que esta pesquisadora teria, no ato mesmo da entrevista, de distanciar-

se dos assuntos tratados, não subentendê-los, ouvir como uma interlocutora leiga e 

que precisa dos esclarecimentos do entrevistado. Enfim, como a entrevistadora se 

posicionaria diante do entrevistado sem assumir o lugar de técnica do Judiciário. 

As reflexões sobre essa questão estiveram presentes a todo momento para 

esta pesquisadora, no entanto o lugar de técnica do Judiciário não deixou de trazer 

marcas às entrevistas. O distanciamento do tema, a solicitação de esclarecimentos e 

a construção de uma relação de simetria entre entrevistadora e entrevistados foram 

possíveis durante as entrevistas com os técnicos do Judiciário. O saber que a 

entrevistadora carrega, por ser técnica do Judiciário, não nos parece ter produzido 

influências significativas na condução das entrevistas com a psicóloga e a assistente 

social.  

No entanto, as entrevistas realizadas com profissionais de nível hierárquico 

superior ao técnico — no caso, juízes e promotor — foram marcadas por uma 

relação de distanciamento e assimetria. Nesses casos, a entrevistadora posicionou-

se, em alguns momentos, perante juízes e promotor, como uma técnica, e não como 

pesquisadora. Os termos utilizados na relação entre profissionais do Judiciário foram 

reproduzidos nas entrevistas, havendo grande quantidade de referência a “senhor”, 

“senhora”, “doutor” e “doutora”.  

A primeira entrevista realizada com agentes de nível superior ao técnico foi 

feita com a juíza. No momento de entrada na sala da juíza houve a troca de 

cumprimentos e, posteriormente, uma fala dirigida à entrevistadora: “vai ser rápido, 
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né?!”. A entrevista durou 9 minutos, foi rápida e limitada às perguntas formuladas no 

roteiro.  

O começo da entrevista mostra essa sensação de incômodo da 

entrevistadora, que parecia sentir-se atrapalhando: “Doutora, a senhora poderia me 

dizer qual é o trabalho do juiz no caso de adoção?”. 

O uso da locução verbal “poderia me dizer” explicita um pedido, uma 

solicitação não somente de obter uma resposta, mas de tornar possível o próprio ato 

de dizer. O pedido é de autorização da própria entrevista, questionando-se a 

possibilidade do dizer naquele momento.  

Também o modo de perguntar implica a entrevistada como um detentor de 

verdade, como aquele que vai mostrar e dizer sobre o trabalho do juiz, e a desloca 

do lugar daquele que faz e produz o próprio trabalho. No lugar da pergunta “qual é o 

seu trabalho?”, a entrevistadora verbalizou “poderia me dizer qual é o trabalho do 

juiz?”. Há um deslocamento da entrevistada do lugar da juíza, daquela que faz o 

trabalho, posicionando-a no lugar daquela que detém um saber sobre o fazer, um 

saber sobre o fazer dos juízes em geral, e não somente sobre o seu fazer. Provoca-

se a não implicação da entrevistada com o próprio fazer, distanciando-a dos efeitos 

dessa ação. 

Outra marca que mostra a relação assimétrica estabelecida entre 

entrevistadora e entrevistados são os verbos utilizados para as perguntas. Em vez 

de perguntar sobre como tal fato é, a entrevistadora perguntou como tal fato é 

considerado. O convite não é, portanto, a uma narrativa do fato, mas à interpretação 

do fato. O âmbito racional da situação é estimulado, em oposição à experiência da 

situação. “[…] o que a senhora considera uma questão de conflito nesse trabalho?” 

“[…] quem o senhor acha que traz mais conflito para esse trabalho? Quem dificulta o 

trabalho do promotor?” 

A pergunta não é sobre o fazer, mas sobre o pensar. O que se pensa como 

uma questão de conflito, mas não o conflito vivido pelo profissional, posicionando os 

entrevistados no lugar de saber. 
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5.2 A CLIENTELA – OS INTERESSADOS EM ADOTAR 

 

Foram realizadas duas entrevistas com pessoas interessadas em adotar. 

Nomeamos as entrevistadas como Margarida e Alessandra, e o texto que se segue 

resulta da análise do material transcrito, tendo sido organizado em três tópicos: 1. 

filhos que fazem a família; 2. o controle de qualidade da criança adotável; e 3. 

Judiciário: o escudo protetor. 

 

5.2.1 Filhos que fazem a família 

 

Ambas as entrevistadas figuram a adoção como uma alternativa para se 

fazer família quando o problema da infertilidade inviabiliza essa construção. 

Acompanhemos:  

 

[…] bom... eh... eu não tive filhos e... já tive dois casamentos, e agora 
estou divorciada e não pretendo ter uma nova relação... e hoje me sinto 
madura... e me sinto hoje em condições hoje de adotar uma criança. 
[…] sempre pensei em adotar, desde que eu soube que não poderia, 
né? 

 

A adoção também está ligada à impossibilidade de ter filhos biológicos por 

meios naturais. Se entrar na fila da adoção é buscar uma solução para o problema 

da infertilidade, é, também, procurar uma alternativa mais econômica para o referido 

problema. Por ser um investimento menos custoso, em comparação à inseminação 

artificial, por ter gastos menores, a adoção torna-se uma escolha mais plausível. A 

opção pela adoção segue a lógica do mais barato: adotar é a saída mais econômica 

e mais segura para o problema da infertilidade: “[…] puxa, com 15... 20 mil... com 30 

mil, seja lá o que for... sabe, eu tenho filho de outra maneira [...] e aí você acaba 

ouvindo histórias, um te conta uma história, fulano gastou 60 mil e não resolveu, já 

está na fila da adoção.”. 

A infertilidade é descrita como um castigo e uma anormalidade. Ela produz 

isolamento, pela ausência de pertencimento ao grupo dos normais e pela ausência 

de pertencimento a uma família. “Acho que o bom é a gente perceber que você não 

está sendo “a castigada”, “a...”, sabe, você fica achando que é uma ilha no meio 

de um monte de gente normal, que tem família, tem filho... e você não.” 
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Os filhos constituem a família, eles fazem a família e fazem também a 

normalidade. O filho adotivo é o passaporte para o mundo das famílias normais, 

adotar é inserir-se na norma social.  

 

[...] de adoção? Na verdade foi assim... foi assim... eu já tenho caso na 
minha família, né... eu tenho uma sobrinha de 6 anos, que... a minha irmã 
ficou 5 anos esperando, então foi assim... muito esperada... não só por ela 
como pela família inteira […] 

 

A “minha família” aparece, em Alessandra, desde o início como personagem 

principal da adoção. É ela quem se candidata, espera e, por fim, adota. Os “casos” 

bem-sucedidos são méritos dessa família e dizem da potencialidade que esta tem de 

concretizar adoções. A decisão de adotar não se apresenta como responsabilidade 

da interessada, mas se mostra como uma escolha de sua família.  

Essa desresponsabilização é, ainda, reiterada por dois movimentos da fala: 

um de transferência de ações do sujeito em primeira pessoa “eu” para um sujeito 

que ora se mostra em terceira pessoa (seus familiares, sua irmã, sua prima, seus 

tios), ora se mostra plural (a “família inteira” ou “a gente”), e outro de uso corrente do 

discurso direto livre. Ao longo de toda a entrevista, verifica-se a alternância dos 

sujeitos da ação e a separação entre o locutor e o responsável pelo enunciado. 

 

E aí eu já fui amadurecendo [...] Então... eu... a gente começou a tomar 
essa... pensar... amadurecer a ideia. Quando foi o ano passado... é... 
minha prima tinha falado de uma moça que estava desesperada porque 
estava grávida, não queria dar... não queria ter o nenê... só que ela falou 
“Não vou tirar”. E como a minha prima... já meio que cuida já da outra filha 
dela...assim... [...] E a mãe dessa menininha ficou grávida de novo, aí a 
minha prima falou... e falei “tá, então você vê aí, os processos daí, que 
eu vejo daqui”. Ela foi conversar com o médico dela e no final aquele 
processo todo de ela ir no fórum... tal, tal só que assim “eu não quero que 
você dê o meu telefone, tudo é você quem vai fazer...”. Nisso a gente foi 
se falando, tal e tal... e eu já amadurecendo a ideia e tal... Sabe quando 
você fica “não, mês que vem vou pegar a documentação... mês que vem eu 
vou”-. Aí o meu marido foi no fórum, lá do PP [bairro]... não que ele pegou a 
documentação, mas ele se informou. 

 

A Alessandra cabe o lugar de quem vai amadurecendo a ideia, enquanto a 

família dá andamento ao processo. Trata-se da ação de aceitar, já que os arranjos 

para concretizar a adoção estão sendo feitos pela família. Uma aceitação que não é 

imediatamente realizada, que conta com movimentos vacilantes (tem de “pegar a 

documentação”, mas não o faz).  
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Quem aciona o processo de adoção é sempre um outro, aqui nomeado 

como a prima; a ela se atribui a responsabilidade por fazer “tudo”. É esse outro que 

encontra uma mãe que quer entregar a criança, que faz os procedimentos médicos, 

que vai ao “fórum”, que garante a distância da família biológica da criança e que 

ocupa o lugar ativo de adotante. É essa “linha” familiar que a entrevistada segue no 

processo de constituir família dentro de sua própria família. Trata-se da sua 

referência: “Então, assim a gente vai começando a seguir a linha da nossa família”. 

Produz-se um movimento de tessitura que não começa pela entrevistada, nem é 

direcionado por ela, mas é disparado pela “família”, que é o esteio da adoção.  

Alessandra se desresponsabiliza pela ação de adotar e mostra como apenas 

segue esse movimento familiar, deixa-se levar por ele. Adotar é a marca de 

identificação de sua família e também uma estratégia de inclusão familiar. O filho 

adotivo é, aqui, o passaporte que garante o pertencimento à sua própria família, à 

sua normatividade, à sua ordem.  

 

5.2.2 O controle de qualidade da criança adotável 

 

Os verbos utilizados para se referir à criança, nas entrevistas, bem como as 

frases construídas, indicam um lugar para a criança transformada em objeto.  

 

[…] aí pega essa criança, coloca em um abrigo, vai ser examinada, faz os 
exames todos, desabilita a mãe, a criança entra no cadastro geral de 
adotados, de aptos a adoção, e vai ser chamada a primeira pessoa da fila 
que tenha pedido o perfil daquela criança. 

 

Esse extrato bem poderia ser da fala de um agente institucional. Em seu 

discurso, a criança ocupa, muitas vezes, o lugar daquilo que se pega, coloca, 

examina, escolhe ou devolve. É uma criança-coisa que se tira, põe ou deixa ficar.  

No processo de adoção, caracterizado pelas entrevistadas como um 

procedimento de fazer família, a criança é algo que se busca para fazer esse 

encaixe. O encontro, no entanto, apresenta descompassos. Na lógica da alternativa 

mais econômica para o problema da infertilidade, os empecilhos se revelam: como o 

preço do investimento é baixo, há interferências na qualidade do produto oferecido. 

O discurso da mercadoria desenha uma criança adotável diferente, uma criança sem 
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garantias ou selo de qualidade, uma criança marcada com um sinal negativo. 

Acompanhemos essa configuração: 

 

Então, eu sei que as crianças vêm com uma certa deficiência. Por quê? 
Porque não foi feito um pré-natal... você não sabe a condição da mãe... 
tem mãe que, você sabe, não se alimenta direito... tem a parte da 
droga... que a gente sabe que hoje é... a coisa mais comum...  

 

A criança que se leva para casa não é a criança sonhada ou esperada. As 

dificuldades e os descompassos, no entanto, não estão no encontro ou na 

convivência, mas são resultado de uma diferença inconfundível entre o filho 

biológico e o adotável. A diferença é que o filho adotivo é uma criança que “vem com 

uma certa deficiência”. 

Alessandra apresenta a discrepância ao referir-se ao adotável “como se 

fosse da família” e mostrar como nunca, de fato, há uma integração, por se tratarem 

de lugares irreconciliáveis. Margarida também mostra as diferenças entre os filhos 

“da barriga” e os “do coração”.  

 

[...] porque é uma criança diferente da barriga... você tem que tratar 
diferente. Se as crianças... é... de pais biológicos... botar uma criança de 
castigo, botar a criança no pensamento, como diz hoje, né, vai botar no 
pensamento... ela vivendo no dia a dia com os pais... a criança... nenhuma 
criança gosta de pensamento, mas vai, se ela for obediente, né? E a do... 
do coração você não sabe o que ela passou no abrigo... aquele 
pensamento ali, que você poderia colocar um filho biológico, pode ser 
um castigo tão atroz, trazer tanta coisa para a memória dela... que tem 
que ir com cuidado, é diferente.  

 

A criança “da barriga” é diferente da criança “do coração”, e essa diferença é 

justamente a bagagem negativa que os adotáveis trazem consigo. Isso justifica que 

haja distinções no tratamento dado à segunda, pois tratar a criança “do coração” da 

mesma forma que se trata a criança “da barriga” pode trazer prejuízos. É preciso 

acionar outras estratégias para disciplinar os adotáveis, tomando cuidado para não 

reativar a memória da criança.  

 

Porque eu tinha muita ilusão também... e que não é assim. Sabe, a criança 
vem... é... de lares desfeitos, vem de... de tantos problemas... que ela 
foi deixada já por causa disso, né, então já passou por abrigos às 
vezes... mesmo sendo pequena, ela traz, né, uma memória desse 
passado, e... e eu, na verdade, eu não tinha pensado ... friamente nisso.  
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As experiências da criança fora da família adotiva são qualificadas como 

vivências ruins. Tanto “o que ela passou no abrigo” quanto o que viveu em sua 

família de origem fica marcado em sua memória — e são informações com 

qualidades negativas. A memória é algo preocupante, algo desagradável.  

A criança adotável real é uma criança que “vem de” lugares-problema e que 

apresenta problemas. Os problemas pelos quais ela passou encontram-se 

guardados dentro dela; ela carrega consigo essa carga negativa, que pode ser 

ativada a qualquer momento. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de disciplinar 

essa criança.   

Do lado da ilusão, estão as expectativas das entrevistadas de uma criança 

linda, sem problemas, adaptável, encaixável, e de uma convivência harmônica; do 

lado da realidade, estão as crianças adotáveis com problemas, com histórias-

problema e com memórias ruins. 

 

[…] igual... minha sobrinha tem um pouco de problema na escola. Ela é 
muito ágil para algumas coisas... se você falar “varre aqui”, ela sabe já 
pegar a vassoura, ela sabe onde está sujo... faz algumas coisas muito 
rápidas... “deixa eu fazer isso...não sei o quê... já sabe dobrar isso”... porque 
tem criança que não quer fazer nada...ela... só que na escola ela é meia... 
ela gosta de pintar, ela gosta de coisa rápida... pintar, recortar... ela tem 
coleção de tesouras... 

 

Trata-se de uma condição deficitária, na qual é possível aprender algumas 

coisas, tais como varrer ou dobrar, mas limitam-se outras. O adotável é uma criança 

menos capaz e que exige uma expectativa menor. A diferença está na deficiência. 

O déficit da criança existe por responsabilidade das mães biológicas. A 

memória e a história dessa criança são menos importantes para Alessandra, pois se 

trata de uma origem ruim. O descuido e o descaso das mães biológicas ocasionaram 

uma produção deficiente. A cena apresentada é de uma fábrica-mãe com problemas 

que produziu um objeto-criança com defeitos. “[...] e eu acho que essas mães não 

cuidam... não estão nem aí, estão com uma criança, elas fumam, bebem, então 

você sabe que a criança vai ter uma deficiência, alguma coisa.” 

Produzida por uma máquina deficitária, a deficiência é o que define a 

criança. À falta de controle de qualidade da fábrica-mãe, liga-se o defeito dessa 

mercadoria-criança. A regra é o defeito.  
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[… amos fazer como se fosse o nosso filho... você não vê? Não tem 
filho bandido? Não tem filho marginal? Não tem filho isso?... Pai e 
mãe, eu acho que tem que estar ali, entendeu? Não tem casos de... 
como a gente fala...de... a mãe que matou o filho que passava droga? 
Então... você tem que estar preparado para o teu filho...  

 

O filho adotivo é, por natureza, diferente do pai e da mãe adotivos, não se 

parece com eles nem com o que eles foram ou gostariam de ser. É uma criança 

diferente de todas as outras crianças, por causa da origem da sua produção; é outra 

categoria, pois se trata de um objeto defeituoso. No caso do filho biológico, é 

também possível que ele tenha um defeito, pode ser “bandido” ou “marginal”, mas 

essa situação é uma exceção. No caso do filho adotivo, o defeituoso é a regra.  

A marca do estrangeiro insiste em aparecer e denuncia que aquele encaixe 

entre a família adotiva e a criança-objeto nunca se realiza de fato. Porque eles são 

diferentes na origem. Tanto essa criança-objeto com defeito apresentada por 

Alessandra quanto a criança-problema mostrada por Margarida configuram o lugar 

do adotável como diminuto. Ela é diferente por ser menos que o filho da “barriga”. E 

é nesse sentido que a lógica da adoção como um investimento mais econômico 

mostra sua intrincada relação com a produção do adotável como mercadoria de pior 

qualidade. A adoção é o caminho mais barato, e o adotável, objeto de valor 

reduzido. 

 

Pesquisadora: qual que era essa exigência? Não entendi... 
Entrevistado R: não, assim... de a mãe não beber... fumar... [...] Porque às 
vezes não trabalha porque, por causa de vício... se trabalhar, tem uma vida 
direito, é claro que não bebe, que não fuma..  

 

Em busca de uma criança adotável com menor número de defeitos 

possíveis, Alessandra revela suas exigências: que a fábrica-mãe não tenha vícios e 

trabalhe, seja uma máquina produtiva e geradora de bons frutos.   

 

[…] nós ainda não fomos chamados para a primeira entrevista no fórum, 
mas eu acho que deve acontecer... então... assim, não que vai ser uma 
exigência, mas é o que eu que... é... é... é o que eu vou pedir... né... 
assim... [...] como é que é fala.... dest... coisada da família de pai, mãe... 
que não tenha avó, sabe assim, pra depois não ter... essas coisas... 
então, quanto mais... aquela que não tiver ninguém, para mim, vai ser 
ótimo... 

 

Como tudo o que vem junto com a criança tem uma carga negativa, a 

criança ideal é uma criança vazia, sem herança, sem história, preferencialmente sem 
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pai, mãe ou avó. Se fosse possível, o ideal seria uma criança fruto de geração 

espontânea, que nada tivesse e pudesse receber tudo da nova família adotiva.  

O adotável é, assim, uma criança-problema, que porta consigo dificuldades e 

carências decorrentes da vivência anterior, e uma criança-deficiência, que possui 

defeitos transmitidos geneticamente em decorrência do descaso e da inadequação 

das mães biológicas. A família adotiva, nesse contexto, se inscreve no lugar daquele 

que pode corrigir as deficiências ou os problemas do adotável. Uma família que 

trabalha para a transformação dos defeitos da criança e para sua remodelagem em 

um produto de melhor qualidade.  

 

5.2.3 Judiciário: o escudo protetor 

 

Desde o início, o Judiciário é apresentado como referência para a adoção. É 

o responsável por ela e aquele que garante a proteção da criança e das famílias 

adotivas. Contra o quê? Não se sabe ao certo... 

 

Então eu acho que o juiz quando... quando indefere o pedido... deve ser 
por essas razões [...] Para proteger a mãe adotiva e a criança, porque 
existe esse outro fato também, que a gente... não... não tinha ideia, de 
mulheres que se aproveitam do fato de estar grávidas e tal, e querer vender 
a criança. Sabe, chantagear... né.  

 

Mesmo quando aparentemente não aceita o pedido que é feito pelos 

candidatos a pais adotivos e os frustra, a atitude do juiz é reconhecida como uma 

forma de proteção. O juiz protege a família adotiva, inclusive, dela mesma, das 

consequências não refletidas de um pedido feito por ela. 

Tanto as crianças quanto as famílias adotivas precisam de proteção porque 

estão vulneráveis aos atos perniciosos das mães biológicas. Estas são mulheres 

prejudiciais que fazem chantagem e comercializam crianças. Em razão da má índole 

das mães biológicas, legitima-se a conduta do Judiciário de colocar-se entre a 

criança e as mães biológicas, ou entre estas e a família adotiva. O Judiciário torna-

se o escudo protetor.    

Depois de descrever o que entende como as condições individuais de 

“preparo”, Margarida passa a discorrer sobre os inúmeros procedimentos 

necessários para a adoção: requerimentos judiciais, dossiês, exames físicos e 

mentais, documentações, questionários e encontros em apoio.  
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Chama-nos a atenção a quantidade de itens listados, o número de etapas e 

o tempo decorrido nesse percurso. Todos os procedimentos, no entanto, são 

defendidos como legítimos pela entrevistada.  

 

[…] eu acredito assim... que vai ser um papo, uma conversa com a 
psicóloga. Acho que ela deve... eh... querer saber exatamente por que que 
eu quero adotar, o que aconteceu e tal... por que agora e não antes... Eu 
acho que essas coisas ela vai querer saber. E a assistente social acho que 
vai querer saber se eu tenho condições... eh... assim... de sustentar 
uma criança, de manter uma criança. Ela deve vir aqui na minha casa 
também para ver, né. O espaço físico que essa criança vai ficar... né... acho 
que é assim para me conhecer... Acho que vai ser bom, eu acho ótimo que 
façam tudo isso, para que não acontecer igual aconteceu com aquela 
procuradora lá no Rio, né... [...] Então acho que tem que ter mesmo, tem 
que ir mesmo... sabe... eu se fosse socióloga, psicóloga... ia bater até na 
casa do vizinho, “como que ela é, heim? Ela não [dá] uma de louca aqui de 
vez em quando? 

 

As intervenções técnicas são uma vigilância necessária. Os procedimentos 

de invasão da vida — o “saber exatamente”, a verificação da casa e das condições 

financeiras, a checagem com os vizinhos — são todos descritos como meios de 

proteção. Em nome da proteção, justificam-se as intervenções do Judiciário, a 

demora das etapas, a quantidade de documentos e de questionários. 

Alessandra também descreve os procedimentos, a documentação, os 

questionários e as entrevistas no fórum, que são nomeadas como 

“acompanhamentos”. “Então, acho que tem que ter esse acompanhamento, sim. É 

uma coisa necessária. Nós não fazemos entrevista para entrar em uma 

empresa? Não é assim que é avaliado? [...] Então a minha expectativa é assim: que 

ela me analise... 

As intervenções do Judiciário são apresentadas como avaliações 

necessárias que têm o objetivo de verificar a capacidade e a aptidão dos candidatos 

a pais para a “vaga” de família adotiva.  

Comparadas às entrevistas de seleção de emprego, as entrevistas técnicas 

também parecem visar à proteção. Protegem o próprio fluxo da adoção, a 

legitimidade do Judiciário como exclusivo selecionador de famílias adotivas e como 

aquele que detém o poder sobre o objeto em disputa — no caso, a criança. O 

mundo corporativo, dos negócios, dos bens de maior ou menor valor, novamente se 

apresenta como metáfora do processo de adoção, tanto na comparação à seleção 

empresarial, na ocasião de avaliação dos candidatos, quanto na associação com 
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soluções mais econômicas ao problema da infertilidade ou mesmo com a entrega de 

mercadorias de valor diminuto, os adotáveis. 
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6 A LEI 12.010/2009 

 
Em 3 de agosto de 2009 foi aprovada e sancionada a Lei 12.010/2009, com 

as reformulações propostas ao Projeto de Lei nº 314 (BRASIL, 2004). Foram, 

portanto, aproximadamente cinco anos de discussões até a elaboração da redação 

final dessa lei, que tem sido denominada concomitantemente como “Lei da Adoção” 

e “Lei da Convivência Familiar”. Ela fundamentalmente altera e revoga artigos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Código Civil de 2002. 

O primeiro artigo já deixa claro o objetivo da lei, “[…] o aperfeiçoamento da 

sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas as 

crianças e adolescentes.”, ou seja, trata-se de um ordenamento que visa a 

assegurar um direito. O princípio que rege essa sistematização é: lugar de crianças 

e adolescentes é em família; eles devem permanecer junto à sua família de origem 

ou, quando for inviável, devem ser inseridos em uma família substituta. Assim, todo 

o texto dispõe sobre as formas de assegurar esse lugar para as crianças e os 

adolescentes, bem como sobre as responsabilidades dos agentes públicos na 

garantia desses direitos.  

O afastamento de crianças ou adolescentes de suas famílias — e, portanto, 

o caminho oposto à garantia do direito a convivência familiar — é previsto na lei 

como uma medida de proteção, aplicável exclusivamente pelo Judiciário, em 

situações em que outros direitos estejam sendo violados. Em nome da proteção de 

outros direitos fundamentais, consente-se essa “violação”. Isso porque o foco da 

proteção são os direitos que as crianças e os adolescentes possuem, e não 

exatamente as crianças e os adolescentes concretos; trata-se de um foco abstrato. 

Vejamos: “[...] a aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser 

voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes 

são titulares.” (BRASIL, 2009, art. 100). 

Em defesa dos direitos coletivos e abrangentes de toda a população infanto-

juvenil é possível suspender um direito específico, como o da convivência familiar, 

em um caso concreto e pontual. Isso porque a lei, como toda normatização, 

generaliza, regulamenta aquilo que é considerado socialmente aceitável em 

determinado momento histórico e institui relações sociais ideais. São os direitos 

fundamentais do sujeito genérico-criança que precisam ser protegidos pelas 

instituições e, dentre elas, encontra-se o Judiciário como único autorizado a afastar 
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uma criança ou um adolescente de sua família de origem. Ao Conselho Tutelar é 

permitida a realização desse afastamento apenas em situações emergenciais e 

excepcionais16. 

As medidas de proteção aplicáveis nos casos de retirada de crianças ou de 

adolescentes do convívio familiar são duas, a partir da Lei 12.010/2009: acolhimento 

institucional ou inclusão em programa de acolhimento familiar. O núcleo família, 

assim, passa a ser configurado também como uma estratégia de proteção utilizada 

pelo Judiciário; integram-se famílias no modo de gerenciamento de crianças e 

adolescentes sob a tutela do Estado. Famílias que façam parte de um programa 

governamental, que sejam cadastradas e autorizadas a receber crianças ou 

adolescentes sob seus cuidados e que trabalhem tal qual uma instituição-abrigo, 

como uma etapa de passagem para o retorno da criança à família de origem ou para 

sua inserção em uma família substituta, podem ser acionadas para exercerem a 

proteção. A recente legislação prevê, assim, que a família seja, além de uma meta e 

um fim, também um meio. Uma etapa provisória situada entre famílias definitivas.        

O foco, entretanto, não muda, continua sendo a garantia do direito à 

convivência familiar de forma continuada. A fim de alcançar a meta estabelecida, a 

Lei 12.010/2009 sistematiza ações de responsabilidade do Judiciário e das 

entidades de acolhimento institucional ( antigamente denominados “abrigos”).  

No caso do Judiciário, a “autoridade competente” ou o juiz precisa “decidir 

de forma fundamentada” (BRASIL, 2009, art.19, § 1º), com o amparo de relatórios 

dos setores técnicos, a cada seis meses, sobre a possibilidade de a criança/o 

adolescente retornar à sua família. Nos casos em que não se julgue possível 

reinserir a criança em sua família de origem, o juiz deve avaliar a viabilidade de 

colocação em família substituta.  

Na segunda situação, os setores técnicos passam a acumular outras 

atribuições: devem providenciar a “preparação gradativa” da criança ou do 

adolescente para adoção (BRASIL, 2009, art. 28, § 5º) e a “preparação psicossocial 

e jurídica” dos interessados em adotar (BRASIL, 2009, art. 50, § 3º). Insere-se, aqui, 

uma etapa intermediária entre o acolhimento institucional e a inserção em família 

substituta: a etapa de preparação e produção de aptidão, sob a responsabilidade 

dos técnicos do Judiciário. 

                                            
16

  Anteriormente, no ECA, o Conselho Tutelar era autorizado a aplicar medidas de acolhimento 
institucional, o que foi restringido pela Lei 12.010/2009. 
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O momento posterior, para os adotantes, é de avaliação. Os setores 

técnicos devem elaborar estudos psicossociais (BRASIL, 2009, art. 197-C), para que 

seja aprovada ou não a inscrição dos candidatos no cadastro. Feita a inscrição, 

estes são considerados “habilitados” para a adoção e deve aguardar sua vez na fila. 

Os procedimentos de habilitação previstos no ECA, que se resumiam a dois 

parágrafos, foram estendidos pela Lei 12.010/2009 a 12 parágrafos, que 

regulamentam a implementação de cadastros estaduais e nacionais e padronizam a 

preparação, a inscrição e a manutenção dos registros.   

Torna-se explícito também que o cadastro é a principal opção para 

concretizar a adoção de crianças e adolescentes, reservando o lugar de exceção 

aos demais casos em que os adotantes não são habilitados. A lei prevê que, 

excepcionalmente, a adoção será deferida aos não cadastrados quando o pedido for 

formulado pelo cônjuge, por parentes ou por guardiões legais (BRASIL, 2009, art. 

50, § 13). A não habilitação no cadastro associa-se a casos de “má-fé”, entendidos 

como crime de subtrair ou comprar crianças. Maria Berenice Dias (2009, p. 2) 

nomeia essa lógica como “verdadeira idolatria à famigerada lista”, já que tudo que 

está fora dela passa a ser visto como transgressão. 

Reafirma-se, assim, o papel prioritário do Judiciário nas adoções: é ele quem 

decide, avalia, escolhe e concede. Nesse sentido, outro artigo da lei (o artigo 13) 

demonstra esse monopólio: “Parágrafo único. As gestantes ou mães que manifestem 

interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude.” (BRASIL, 2009, art. 13). 

O novo dispositivo torna obrigatório o direcionamento dessas mulheres para 

o Judiciário, que decidirá os rumos da criança. A manifestação das gestantes ou das 

mães circunscreve-se à entrega ou não do filho para a adoção, não mais 

abrangendo a entrega para uma determinada família. Entregam-se os filhos para 

uma medida, e não para uma família, pois será o Judiciário que escolherá essa 

família.  

A importância desse artigo na legislação é manifesta, tendo sido, inclusive, 

prevista uma sanção para pessoas que o descumprirem. Médicos, enfermeiros ou 

dirigentes de estabelecimentos de saúde podem ser punidos com multa de 1 mil a 3 

mil reais caso não encaminhem ao Judiciário essas mulheres (BRASIL, 2009, art. 

258-B).  
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É interessante notar, ainda, que a entrega dos filhos à adoção associa-se ao 

gênero feminino, tornando-se ação de mulheres, e não de homens. No artigo que 

prevê a concordância dos pais com a colocação dos filhos em lar substituto, 

entretanto, os sujeitos são pais e mães; tanto homens quanto mulheres podem 

consentir com a adoção e devem, segundo a Lei 12.010/2009, fazê-lo em audiência. 

Anteriormente, pelo ECA, o consentimento poderia ser registrado por escrito em 

cartório, mas a nova lei disciplina que esse documento só terá validade se tiver sido 

ratificado em audiência. O Judiciário se insere no fluxo da adoção, posicionando-se 

entre os pais biológicos e as famílias adotantes como o detentor da verdade sobre a 

adoção. 

A lei traz também importantes alterações nos artigos 47 e 48, que se 

relacionam com essa verdade. Inclui-se a possibilidade de o adotante lavrar o 

registro civil do adotado no cartório do município de sua residência. Podemos, aqui, 

nos perguntar qual é o objetivo do legislador na redação desse parágrafo e, nesse 

sentido, o Guia comentado: novas regras para a adoção, produzido pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB), esclarece que se trata de uma medida 

importante: “[…] pois evita que o adotante tenha de explicar para a criança ou 

adolescente adotado o motivo pelo qual seu registro é feito em cidade diversa 

daquela de residência dele [...]” (ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS 

BRASILEIROS, 2009, p. 47). 

A lei, desse modo justificada, visa a dar garantias, ao adotante, da 

manutenção do segredo da adoção, permitindo que as pistas sobre o passado e o 

histório familiar do adotado sejam omitidas. Seguindo os princípios do ECA, a Lei 

12.010/2009 reafirma o caráter sigiloso da adoção, apagando da certidão de 

nascimento da criança todas as informações sobre a família de origem, bem como 

possibilitando que se oculte também a região de nascimento. 

O artigo seguinte, aparentemente paradoxal, introduz uma novidade: garante 

ao adotado o direito de “conhecer sua origem biológica” após completar a 

maioridade ou, quando menor de 18 anos, desde que receba acompanhamento e 

orientação. Exige-se do Judiciário que mantenha os processos de adoção 

devidamente armazenados e conservados para consulta. É interessante observar 

que a inclusão desse artigo pela nova legislação desenha paralelos com um direito 

já previsto no ECA: o de “reconhecimento do estado de filiação” (BRASIL, 2009, art. 

27). De acordo com esse mesmo artigo do estatuto, o reconhecimento da 
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maternidade e da paternidade é um direito “[…] personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 

qualquer restrição, observado o segredo de justiça.”. 

Assim, tratando-se de um direito da criança e do adolescente, como garanti-

lo nos casos de adoção, já que o adotado, até a aprovação da Lei 12.010/2009, não 

tinha nenhum acesso às informações sobre sua origem biológica? Parece-nos que o 

artigo 48 da nova legislação vem, em parte, responder esse dilema.  

No entanto, torna-se claro que o conhecimento da origem é distinto do 

reconhecimento da filiação; o adotado ganha o direito de ter informações, de saber 

sobre sua família e seu histórico, mas não lhe é permitido modificar ou alterar as 

condições de sua filiação. Os nomes dos pais biológicos continuam sendo ocultados 

da certidão de nascimento da criança, bem como seus sobrenomes, que sob 

nenhuma hipótese podem ser mantidos. A adoção, portanto, permanece sendo um 

segredo de Justiça que é compartilhado com a família adotante e, agora, também 

com o adotado. 

No âmbito das responsabilidades do serviço de acolhimento institucional, a 

meta é abreviar o período de afastamento de crianças e adolescentes do convívio 

familiar, e, quanto mais próximo dessa meta os serviços chegarem, mais bem 

avaliados pelos órgãos de fiscalização eles serão. O parágrafo 3º do artigo 90 afirma 

que “[…] serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de 

adaptação à família substituta […]” (BRASIL, 2009, art. 90, § 3º), para medir a 

qualidade e a eficiência do trabalho. 

Para atingir esse objetivo, a legislação prevê ações de atribuição das 

entidades de acolhimento, que introduzem modificações na condução do trabalho e 

na relação desse serviço com o Judiciário. A partir da chegada da criança ou do 

adolescente no programa de acolhimento institucional, a equipe deve avaliar o caso, 

ouvir a família e fazer os devidos encaminhamentos aos serviços públicos, a fim de 

elaborar um “plano individual de atendimento” (PIA), em que constem as atividades a 

serem desenvolvidas com essa família e os “compromissos assumidos pelos pais ou 

responsáveis” (BRASIL, 2009, art. 101).  

A cada seis meses, esse PIA é reavaliado e o serviço de acolhimento deve 

elaborar um relatório sobre a possibilidade de a criança ou o adolescente retornar ao 

núcleo familiar. Cabe ao serviço de acolhimento avaliar essa possibilidade e se 

posicionar, recomendando ao juiz a melhor solução para o caso. A legislação 
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estabelece um dispositivo de controle periódico das crianças e dos adolescentes 

institucionalizados, das famílias e também das entidades de acolhimento.  

Ao mesmo tempo que essas entidades trabalham para garantir os direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes inseridos em medida de proteção, elas 

também trabalham para, junto com o Judiciário, reverter essa medida de proteção. O 

serviço de acolhimento recebe novas funções pela Lei 12.010/2009, devendo avaliar 

e acompanhar os casos e elaborar pareceres: 

 

Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do 
adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas 
oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será 
enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a 
descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa 
recomendação subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela 
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, 
para destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda. 
(BRASIL, 2009, art. 101, § 9º).  

 

As entidades assumem, assim, a posição de auxiliar do juiz. Ao serem 

responsabilizadas por executar a medida de proteção e também avaliar sua 

pertinência — a ponto de, inclusive, sugerir a adoção de outras medidas, como a 

destituição do poder familiar —, tornam-se parte da engrenagem judiciária. Chama a 

atenção, ainda, o fato de que não é somente o serviço de acolhimento que é 

convocado a assumir a posição de auxiliar nos trâmites jurídicos: isso se estende 

aos técnicos executores da política municipal, ou seja, aos profissionais que 

trabalham em serviços de assistência social e saúde do município. A exigência de 

que a recomendação para aplicação de uma medida jurídica venha de equipes e 

profissionais que atuam fora do âmbito jurídico indica como a legislação participa os 

demais serviços no andamento da atividade judiciária.  

A atenção da Lei 12.010/2009 à questão da destituição do poder familiar 

está em consonância com o princípio de aperfeiçoamento da sistemática para a 

garantia do direito à convivência familiar, já que objetiva agilizar os procedimentos 

de responsabilização dos pais ou dos responsáveis. A abertura de processos contra 

os pais visa a provocar mudanças no ambiente familiar de origem que possibilitem a 

reinserção da criança ou do adolescente ou a suspender e destituir os direitos dos 

pais para que a criança possa integrar-se definitivamente em uma família substituta. 

Essa é, afinal, a meta desenhada pela legislação: dar família aos sem-família, 
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partindo do princípio inquestionável de que o lugar de toda criança e de todo 

adolescente é na família. 
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7 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não 
foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no 
verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a 
chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, 
a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram 
dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso 
recomeçar a viagem. Sempre. (SARAMAGO, 1990, p. 257). 

 

Esta pesquisa procurou discutir algumas das questões implicadas na prática 

da adoção apresentando recortes sobre os discursos legais e acadêmicos 

produzidos em diferentes momentos e analisando discursos institucionais que 

constituem essa prática e desenham o lugar do adotável. A intenção não é encontrar 

respostas sobre as causas dessas configurações nem buscar as origens delas, mas 

problematizar uma produção histórico-social, a fim de reconhecê-la como não 

natural.  

Pudemos verificar, neste estudo, que os serviços de acolhimento 

institucional foram apresentados, pelos agentes institucionais, como parceiros da 

organização jurídica. Caracterizados como entidades que trabalham para garantir os 

direitos fundamentais de crianças e adolescentes afastados de suas famílias, 

também se mostram como auxiliares do juiz — na medida em que trabalham para, 

junto com o Judiciário, reverter a medida de acolhimento institucional —, assumindo 

funções de avaliação constante das famílias e de vigilância. Como vimos, diversas 

atribuições das equipes dos serviços de acolhimento, previstas pela Lei 

12.010/2009, configuram uma prática avaliativa e direcionada a recomendar a 

aplicação de medidas judiciais.  

 

Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do 
adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas 
oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será 
enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a 
descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa 
recomendação subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela 
execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, 
para destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda. 
(BRASIL, 2009, art. 101, § 9º).  

 

As entidades são, ainda, locais com “prazo de validade” determinado e, 

dessa forma, justifica-se todo esforço, por parte da engrenagem jurídica, de 

minimizar o tempo da criança nos serviços de acolhimento. A provisoriedade do 
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serviço de acolhimento aparece associada à ideia de perda de tempo, anunciando-

se que as experiências e as recordações desse período não são significativas nem 

precisam ser preservadas. O juiz, inclusive, chega a comparar o tempo de 

acolhimento institucional ao tempo de uma condenação prisional.  

 

[…] no Brasil, o sujeito pega 12 anos de cadeia... porque cometeu homicídio 
qualificado. Um menino de 3 anos, no Brasil,  fica 15 em um abrigo, então 
você acha justo que o menino fique 15 anos em um abrigo porque ele tem 
um irmão de 14? (Juiz). 

 

No que se refere propriamente à adoção, os agentes institucionais e a 

clientela reconhecem o Judiciário como legítimo regulador da medida e detentor do 

saber sobre esta. A adoção se concretiza sob o controle do Judiciário, pela ação dos 

agentes institucionais que produzem famílias aptas e crianças aptas, verificam a 

adequação da medida e concretizam a sentença. Na movimentação da engrenagem 

jurídica, é possível observar a transferência do poder de escolha dos pais biológicos 

e dos pais adotivos ao poder de decisão do Judiciário. É a instituição jurídica que 

garante a concessão da adoção, realizada por juízes e reassegurada por diferentes 

procedimentos técnicos. 

A adoção não é um fato pontual, mas um processo. Este se inicia com a 

etapa de “preparo” de casais e/ou pessoas interessadas em adotar, reconhecido 

pela assistência social como seu fazer. Na transmissão de infomações e 

conhecimentos sobre a adoção objetiva-se corrigir a visão distorcida dos 

interessados e, quando esse procedimento é bem-sucedido, produzem-se famílias 

aptas para adotar. Mais do que isso, produz-se família!  

Paralelamente ao trabalho da assistência social, há uma etapa de preparo 

das crianças e dos adolescentes reconhecida como trabalho da psicologia. Essa 

etapa se realiza pelo convencimento e pela construção da aceitação, na criança, da 

perspectiva de uma família substituta. Visa-se à produção de crianças/adolescentes 

aptos, que auxiliarão no sucesso de sua adoção.  

Todo o direcionamento do trabalho dos agentes institucionais é para a 

concretização da adoção. Podemos perceber essa direção: pelo investimento 

realizado para garantir a eficiência dessa medida de proteção (pela descrição da 

assistente social da chamada “taxa de devolução ‘zero’”); pela cobrança de um 

tempo célere e focado na necessidade da criança, descrito pelo juiz como 
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“possibilidade de rompimento total do vínculo”; pela reorientação do “querer” das 

crianças, reconhecido pela psicóloga; ou pelo conhecimento do “melhor para a 

criança”, no caso do promotor. O fim do processo é identificado como a sentença de 

adoção, determinada pelo juiz. É o juiz quem, ao falar, profere a sentença e concede 

a medida de adoção.  

As pessoas interessadas em adotar também legitimam esse lugar de 

autoridade do Judiciário, sob a justificativa de que a instituição garante a distância 

necessária da família biológica da criança. O Judiciário torna-se um escudo protetor 

entre as famílias adotantes e as famílias de origem, vistas como uma ameaça.  

Em todas as entrevistas, identificamos a qualificação do passado como algo 

ruim, maléfico, prejudicial. O perigo iminente, o risco, que deve ser combatido, 

configura-se como a impossibilidade de desvinculação das crianças e dos 

adolescentes de suas famílias biológicas. Trata-se do perigo do passado. As 

lembranças das crianças e dos adolescentes são qualificadas negativamente; são 

memórias de fatos e experiências ruins, de sofrimento. Há um esforço de trabalho a 

favor do apagamento dessas lembranças e, ao mesmo tempo, na direção do 

distanciamento entre a criança/o adolescente e sua família biológica. A memória 

atualiza a ligação da criança com sua família de origem e a distancia da aceitação 

de outra família. A memória, portanto, dificulta o processo de adoção, ela apresenta 

conteúdos que atrapalham a vinculação entre a criança e a família adotiva.  

No texto da lei 12.010/2009, também encontramos a concepção de passado 

como algo negativo. A obrigatoriedade de ocultar qualquer informação anterior à 

adoção desloca o histórico da criança ao lugar do esquecimento. Não há 

necessidade de preservação desse passado que, portanto, torna-se algo não 

importante, passível de ser apagado. O cancelamento das pistas do passado é 

garantido pela obrigatoriedade de mudança do sobrenome da criança, de anulação 

da identificação de seus pais biológicos e de alteração de registro de seu local de 

nascimento.  

Modifica-se o documento que narra a história do nascimento da criança e 

constrói-se outra história. O que se produz, assim, são restrições ao conhecimento 

da filiação adotiva, pela dificuldade de acesso às informações sobre as origens e de 

manutenção do histórico. A obrigatoriedade de cancelamento do registro de 

nascimento de crianças e adolescentes impede e cerceia, inclusive, o direito de 
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alguém que queira manter, de comum acordo com os pais adotivos, os registros de 

sua família biológica (sobrenome ou filiação biológica).  

Ao se legitimar o ocultamento do histórico da criança e da realidade da 

filiação adotiva, reforça-se a ideia da adoção como algo que deve se manter em 

segredo. Nada torna obrigatória a revelação do segredo nem sugere que ele deva 

ser revelado, muito pelo contrário: há um aparato disponível para que o fato da 

adoção seja omitido, trata-se de um segredo de Justiça.  

No que se refere às informações da adoção, compete somente às famílias 

adotivas a decisão de revelá-las ou transmiti-las. A família tem a previsão e o 

respaldo da lei para esconder a adoção, ela tem o amparo do segredo. Nos casos 

em que a criança desconfia de sua filiação adotiva ou em que é informada sobre ela, 

há a possibilidade de recorrer à Justiça e, aí, o Judiciário terá de permitir o acesso 

às informações sobre a adoção. A obrigatoriedade de preservação dos processos 

judiciais de adoção, assim, não garante que haja revelação do segredo, apenas 

garante sua comprovação. A revelação ou não do segredo é uma decisão familiar. 

No movimento de cancelamento das pistas do passado, ignora-se a 

realidade das duas filiações. No registro de nascimento da criança, ela aparece 

unicamente como filha de seus pais adotivos, como se estes fossem, naturalmente, 

sua família de origem. A adoção recebe as maquiagens da filiação biológica, 

tornando impossível o registro das diferenças entre uma e outra. Autores como 

Fonseca (1995) defendem a importância de manutenção do registro de nascimento 

da criança, preservando as informações sobre sua origem e marcando a distinção 

entre a filiação biológica e a filiação adotiva. O que observamos nesta pesquisa é 

que diversos procedimentos jurídicos detêm-se sobre a questão do apagamento do 

passado e da história da criança, sob a justificativa de investimento na total 

integração da criança à nova família adotiva e também como tentativa de aproximar 

a filiação adotiva da filiação biológica.  

As diferenças, entretanto, se apresentam e se delineiam, nos discursos, 

como uma desigualdade. Nesse aspecto, esta pesquisa apresenta muitas 

consonâncias com os estudos apresentados na seção 3, item 3.2, pela constatação 

de que a adoção encontra-se associada a inferioridades. A ideia de adoção se 

vincula à ideia de problema. Há o reconhecimento de problemas “anteriores à 

adoção” (o abandono das famílias de origem, traumas, memórias ruins), a 

verificação de problemas durante o processo de adoção (devoluções, dificuldades 
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de adaptação, idealização da família biológica) e a previsão de problemas futuros 

(potenciais dificuldades que as crianças portam consigo).  

No que se refere às crianças, verificamos uma clara distinção entre a criança 

em adoção, o adotável e o não adotável. A história de vida, as lembranças, as 

memórias da criança em adoção carregam valores negativos e, ao mesmo tempo, a 

marcam como portadora de negatividades. Trata-se de uma potencial criança-

problema, uma potencial portadora de dificuldades ou de defeitos. A criança em 

adoção se caracteriza por ser uma criança-menos, é uma criança sem selo de 

qualidade. 

 

Então, eu sei que as crianças vêm com uma certa deficiência. Por quê? 
Porque não foi feito um pré-natal... você não sabe a condição da mãe... tem 
mãe que, você sabe, não se alimenta direito... tem a parte da droga... que a 
gente sabe que hoje é... a coisa mais comum [...]  

 

A clientela, ou as pessoas interessadas em adotar, já espera por essa 

criança-menos. Trata-se de um príncipe/uma princesa que pode virar sapo a 

qualquer momento, uma criança que carrega dificuldades, uma criança com 

problemas em sua constituição. Também os agentes institucionais descrevem a 

criança-menos, uma criança que precisa ser trabalhada para aceitar outra família — 

mesmo que esta não tenha trilhado esse mesmo caminho —, que precisa abandonar 

seu passado. Uma criança que é reconhecida por ter ausências ou negatividades. 

Uma criança que precisa ganhar uma vida, como define o juiz.  

Na ilimitude da potência dos agentes institucionais, fabrica-se o adotável — 

a criança vazia de impressão. Criança rompida com sua história e reorientada em 

seu querer. Tudo em nome de sua proteção futura, em nome de uma suposta 

integração total à nova família e de uma eventual “garantia” de não ser devolvida. 

A precocidade da filiação adotiva e a tenra idade da criança são 

apresentados, pelos agentes institucionais e pela clientela, como fatores que 

ampliam a perspectiva de sucesso da adoção, estabelecendo uma lógica da adoção 

como um renascimento. A adoção apresenta-se, assim, como substituição da filiação 

biológica, filiação essa que fracassou e precisa ser realizada novamente. A adoção 

se destina a dar vida à criança-menos. Os pais adotivos, assim, posicionam-se no 

lugar dos únicos pais da criança.  

 



104 

 

 

[…] como é que é fala.... dest... coisada da família de pai, mãe... que não 
tenha avó, sabe assim, pra depois não ter...essas coisas... então, quanto 
mais... aquela que não tiver ninguém, para mim, vai ser ótimo [...] 

 

Na configuração do passado como algo negativo, da adoção como 

substituição à filiação biológica, do ato de adoção como um segredo, produz-se uma 

parcela de crianças e adolescentes não adotáveis. São aqueles que não têm 

possibilidade de apagar o passado, não se desvinculam totalmente de suas famílias 

de origem e não aceitam a adoção como um renascimento.  

Nossa hipótese é que a filiacão adotiva, dessa forma, não se constitui como 

uma filiação aditiva (dois pais e duas mães, ou três pais e uma mãe, ou três mães e 

um pais, dentre outras possibilidades), mas como uma filiação que tenta ser 

substitutiva, mas é subtrativa; não substitui a filiação biológica, ao se reconhecer 

como diferente-desigual, e não se estabelece como acréscimo, ao se estabelecer 

por procedimentos de desbotamentos da memória e esvaziamento do passado da 

criança na construção da filiação. 
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APÊNDICE A – ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

- Dos agentes institucionais: 

 

Psicólogo e assistente social 

1. Conte-me sobre seu trabalho nos casos de adoção. 

2. Quem são as pessoas que procuram as varas para solicitar adoção? 

3. Conte-me um caso que você identifica como sendo uma adoção de 

sucesso. 

4. Conte-me um caso que você identifica como sendo uma adoção sem 

sucesso. 

5. Que dificuldades ou facilidades você encontra nesse aspecto do 

trabalho? 

6. Você identifica mudanças no seu trabalho nos casos de adoção após a 

aprovação da Lei 12.010/2009? Em caso positivo, quais? 

 

Juiz e promotor 

1. O Sr. poderia me dizer o que faz um promotor/juiz nos processos de 

adoção? 

2. O que o Sr. considera uma questão de conflito nesse trabalho? 

3. Quem coloca mais conflito nesse trabalho? Ou: quem dificulta mais o 

trabalho do promotor/juiz nos casos de adoção? 

4. E quem facilita? 

5. Você identifica mudanças no trabalho do promotor nos casos de 

adoção após a aprovação da Lei 12.010/2009? Em caso positivo, quais? 
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- Da clientela: 

Os interessados em adotar 

1. Gostaria que você me contasse como você tomou a decisão de adotar 

uma criança. 

2. E como foi o processo, desde a decisão da adoção até a inscrição no 

cadastro? 

3. Como foi a avaliação nos setores técnicos do foro? 

4. Como você se sente agora inscrito no cadastro e à espera de uma 

criança? 

5. Você já acompanhou ou ouviu falar de algum caso de adoção que 

considera bem-sucedido? Conte-me. 

6. Você já acompanhou ou ouviu falar de algum caso de adoção que 

considera malsucedido? Conte-me. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

- Dos agentes institucionais: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do projeto: “Os discursos da adoção no âmbito do Judiciário: uma 

perspectiva da Análise Institucional do Discurso” 

Pesquisador responsável: Jéssica Mara Oishi 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo (IPUSP) 

Telefones para contato: (011) 3662-1703 - (011) 9700-4684 

Endereço de contato: Avenida Pires do Rio, 3915. CEP 08240-000 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IPUSP: 

Av. Prof. Mello Moraes, 1721, Bloco G, Sala 22. Cidade Universitária – São Paulo- 

SP. Telefone: (011) 3097-0529. 

O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa em 

nível de mestrado intitulado “Os discurso da adoção no âmbito do Judiciário: uma 

perspectiva da Análise Institucional do Discuso”, de responsabilidade da 

pesquisadora Jéssica Mara Oishi.  

Você foi selecionado(a) devido a seu contato prévio com o pesquisador e por 

este identificar seu trabalho como comprometido com os princípios éticos da 

profissão. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o instituto.  

O objetivo deste estudo é compreender o trabalho e delinear o discurso dos 

psicólogos contratados pelo Tribunal de Justiça nos casos de avaliações de 

pretendentes à adoção. Os resultados obtidos poderão servir para reflexão e 

ampliação do conhecimento sobre a psicologia jurídica tanto nas instituições de 

ensino quanto entre os profissionais que atuam nessa área. 

Sua participação nesta pesquisa será conduzida de forma anônima, por 

meio de entrevista semidirigida gravada em áudio e posteriormente transcrita, com 
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duração aproximada de uma hora. A transcrição do material se fará pelo 

pesquisador e omitirá todas as informações pertinentes para garantia do sigilo do 

entrevistado, da instituição específica em que atua e de todas as pessoas citadas 

por ele ao longo da entrevista. As informações obtidas por meio desta pesquisa 

serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Nenhum dado 

será divulgado de forma a possibilitar sua identificação, nem na elaboração da tese, 

nem em caso de publicação posterior do material. As fitas serão armazenadas com o 

pesquisador em arquivo devidamente reservado. 

As perguntas da pesquisa não pretendem trazer nenhum desconforto ou 

risco ao entrevistado, já que se relacionam somente à sua prática de trabalho dentro 

de seu campo de atuação. A participação não implica risco ou dano físico e/ou 

psicológico aos sujeitos. Mesmo não havendo benefícios diretos em participar, 

indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado 

e para a produção de conhecimento científico. 

Você receberá uma cópia deste termo, em que constam os telefones e o 

endereço de contato do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação agora ou a qualquer momento.  

Eu, ________________________________________, RG nº 

_____________________, tendo sido orientado(a) quanto ao teor de todo o aqui 

mencionado e compreendido a natureza e o objetivo da presente pesquisa, 

manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que 

não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por minha participação.  

 

São Paulo, _____ de ________________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante:  

Assinatura da pesquisadora: 
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- Da clientela:  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

 

Título do projeto: “Os discursos da adoção no âmbito do Judiciário: uma 

perspectiva da Análise Institucional do Discurso” 

Pesquisador responsável: Jéssica Mara Oishi 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo (IPUSP) 

Telefones para contato: (011) 3662-1703 - (011) 9700-4684 

Endereço de contato: Avenida Pires do Rio, 3915. CEP 08240-000 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IPUSP: 

Av. Prof. Mello Moraes, 1721, Bloco G, Sala 22. Cidade Universitária – São Paulo- 

SP. Telefone: (011) 3097-0529. 

O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa em 

nível de mestrado intitulado “Os discurso da adoção no âmbito do Judiciário: uma 

perspectiva da Análise Institucional do Discurso”, de responsabilidade da 

pesquisadora Jéssica Mara Oishi.  

Você foi selecionado(a) devido a seu contato prévio com o pesquisador. Sua 

participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de participar 

e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com o instituto.  

O objetivo deste estudo é analisar os discursos dos atores institucionais e da 

clientela com relação à adoção. Os resultados obtidos poderão servir para reflexão e 

ampliação do conhecimento sobre a psicologia jurídica tanto nas instituições de 

ensino quanto entre os profissionais que atuam nessa área. 

Sua participação nesta pesquisa será conduzida de forma anônima, por 

meio de entrevista semidirigida gravada em áudio e posteriormente transcrita, com 

duração aproximada de uma hora. A transcrição do material se fará pelo 

pesquisador e este omitirá todas as informações pertinentes para garantia do sigilo 

do entrevistado, da instituição específica em que atua e de todas as pessoas citadas 

por ele ao longo da entrevista. As informações obtidas por meio desta pesquisa 
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serão confidenciais. Nenhum dado será divulgado de forma a possibilitar sua 

identificação, nem na transcrição da entrevista, nem na elaboração da tese, nem em 

caso de publicação posterior do material. As fitas serão armazenadas com o 

pesquisador em arquivo devidamente reservado. 

As perguntas da pesquisa não pretendem trazer nenhum desconforto ou 

risco ao entrevistado, já que se relacionam somente a sua experiência e/ou vivência 

relacionada à adoção. A participação não implica risco ou dano físico e/ou 

psicológico aos sujeitos. Mesmo não havendo benefícios diretos em participar, 

indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado 

e para a produção de conhecimento científico. 

Você receberá uma cópia deste termo, em que constam os telefones e o 

endereço de contato do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação agora ou a qualquer momento.  

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________, tendo sido orientado(a) quanto ao teor de todo o aqui 

mencionado e compreendido a natureza e o objetivo da presente pesquisa, 

manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que 

não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por minha participação.  

 

 São Paulo, _____ de ________________________ de ______. 

 

 Assinatura do(a) participante:  

 Assinatura da pesquisadora: 


