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Diferentes uma da outra. 
 
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 
Nenhuma das duas era totalmente bela. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou estudar a prática profissional no contexto da adoção, a fim de 

identificar o modo como os profissionais lidam com o tema família no cadastramento de 

pretendentes à adoção, em função dos novos arranjos familiares que se apresentam na sociedade e 

das formalizações legais na definição de família e das novas discussões teóricas O estudo teve 

como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais e foi realizado em duas etapas. Na 

primeira etapa, foram entrevistados 09 técnicos que atuam na área da infância e juventude da 

região metropolitana do Recife. As entrevistas foram analisadas a partir da análise de conteúdo. 

Na segunda etapa, foram analisados, 87 pareceres emitidos no cadastramento de pretendentes à 

adoção. Os pareceres foram analisados através do software de análise quantitativa de dados 

textuais, o ALCESTE. Os resultados obtidos apontaram para representações sociais de família, 

cujo modelo é identificado ao nuclear, no qual as figuras do homem e da mulher são necessárias à 

formação e desenvolvimentos dos filhos. A família foi representada como um ambiente de 

proteção e refúgio. Os pareceres emitidos confirmam o superior interesse da criança e do 

adolescente, previsto em lei e o modelo de família idealizado, que se caracteriza como um espaço 

de harmonia e de afetos. As figuras do idoso e os arranjos homossexuais são identificados como 

as últimas opções para a colocação de família substituta, confirmando ainda que a ação 

profissional no contexto de adoção encontra-se entrelaçada a outras representações sociais, a 

exemplo do idoso e da homossexualidade. Por fim, destacamos a importância do trabalho 

interdisciplinar para um fenômeno complexo como a família, em especial no Judiciário, a fim de 

possibilitar a reflexão sobre o conceito hegemônico e tradicional de família e lidar com os novos 

arranjos e possibilidades familiares como uma realidade que se apresenta no campo da adoção, 

esta uma medida de proteção à infância e adolescência abandonadas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Família. Adoção. Prática Profissional. Representações Sociais. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpuse of this work was to study the professional practice of the judiciary’s technical 

personnel in the field of adoption. The study intended to analise the way these professionals dealt 

with the concept of family. Direct interviews with 09 professionals and study of 87 technical 

recommendations for adoption processes were used to identify how this personnel viewed new 

family patterns, new legal definitions of family and recent theoretical discussions on the matter. 

The theoretical basis for the study was provided by the Social Representations Theory. The 

research was carried out at the Childhood and Youth Department in Recife. An analysis of 

content was applied to interviews. As for the documents of technical recommendations, the 

software ALCESTE was used for quantitative analysis of text data. The results suggest that the 

recommendations were mainly based on the traditional nuclear family concept. Therefore, the 

presence of a man and a woman was considered a necessary condition for upbringing. The family 

was represented as an environment of harmony and protection. The study showed that the 

professionals’ first concern was the children’s well-being, which is in accordance to the law and 

with the idealized model of family. Elderly people and homosexuals applying for adoption were 

thought of as the last options. This confirms the influence of various social representations, such 

as that of homosexuality and old age, in the analysis of adoption processes by professionals in the 

Judiciary. Therefore, we emphasize the importance of interdisciplinary work within the Judiciary 

in such a complex matter as the family. The sort of work could allow a more profound reflection 

on the hegemonic and traditional idea of family and woul help professionals in dealing with new 

family patterns as options for adoptions, which could broaden the possibilities of protecting 

childhood and adolescence. 

 

KEYS WORD: Family. Adoption. Social Representations. Professional Practice  

 

 

 

 

 

 



14 

1 FAMÍLIA 

 

 

1.1 Aspectos históricos e sua contemporaneidade 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) ao tratar do Direito à convivência 

familiar e comunitária, aponta claramente o lugar de destaque da família nas condições 

necessárias ao desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. 

O direito da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se a convivência familiar e comunitária, 

garantido pelo Estatuto, revela a responsabilidade da família enquanto espaço social. Nela, 

deverão ser garantidos os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade. 

Ao se discutir sobre o tema família, já se tornou quase unanimidade que tal 

instituição mostra-se com inúmeros arranjos, dinâmicas e que não é mais possível falar apenas 

em um modelo de família, embora se considere uma certa hegemonia em determinada 

constituição, como o modelo nuclear, representado pelas figuras do homem, mulher e filhos. 

Mudanças têm sido observadas, que apontam para uma tendência geral associada às 

transformações no mundo do trabalho, no contexto econômico, bem como a difusão generalizada 

da informação no mundo, destacando-se assim, novas perspectivas quanto ao poder patriarcal, a 

diminuição no tamanho das famílias e novos papéis da mulher na constelação familiar (GARCIA, 

2003). 

Definir o termo família, não parece ser tarefa fácil, sem tomar por base perspectivas 

teóricas e abordagens disciplinares. Seu estudo vem ocorrendo em vários âmbitos da sociedade, 

tendo sido alvo de políticas sociais. 

 

_________________________ 

Este trabalho fez parte do convênio firmado entre as pós-graduações da Universidade Federal de Pernambuco e a 
Universidade federal do Espírito Santo e Universidade de Brasília, no âmbito do Programa de Cooperação 
Acadêmica Nacional (PROCAD/CAPES) no ano de 2005. Participamos e apresentamos parte dos dados no Simpósio 
Nacional de psicologia Social e do Desenvolvimento – PROCAD- Psicologia/ CAPES na Universidade Federal do 
Espírito Santo, em outubro de 2005.  
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A família pode ser compreendida enquanto locus de produção de identidade social 

básica para qualquer criança, objetivando uma cidadania ativa. Para os pobres, associa-se àqueles 

em quem se pode confiar e como um tipo de relação, na qual as obrigações morais são a base 

fundamental. A família se apresenta como ordem moral, que se funda num dar, receber e retribuir 

contínuos, sendo referência simbólica fundamental, uma linguagem através da qual os pobres 

traduzem o mundo social, orientando e atribuindo significado a suas relações dentro e fora de 

casa. (NEDER, 1997). 

Sob a perspectiva da família conjugal, ela se apresenta como um grupo necessário, 

que cuida biológica e psicologicamente de um ser dependente, na qual há a idéia de proteção 

exercida por um grupo formador de identidades pessoais, seja ele biológico ou não. O processo 

de formação da personalidade é localizado no interior da família e da convivência íntima. 

(PONCIANO e FERES-CARNEIRO, 2003). 

Consideramos importante para o avanço na discussão dessa instituição, fazermos uma 

breve trajetória nas transformações ocorridas nas características centrais da família ao longo da 

História. Nessa trajetória, poderemos identificar vários aspectos da sua dinâmica e estruturação 

interna, bem como do seu papel nas sociedades. 

Os clássicos estudos de Ariès (1981) tentam mostrar que a idéia de família natural é 

uma criação histórica, é mutável e assume características diversas. O sentimento de família, ou 

seja, pai, mãe e filho, como valor era algo desconhecido na Idade Média e tal sentimento só 

nasceu nos séculos XV e XVI. A família existia como realidade vivida, “seria paradoxal contestá-

la. Mas ela não existia como sentimento ou como valor” (p.273) 

Para o autor, observar o lugar da criança na família é primordial, pois: 

 

Entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII, a criança havia conquistado um 
lugar junto aos pais, lugar este que não poderia ter aspirado no tempo em que o costume 
mandava que fosse confiada a estranhos. Essa volta das crianças ao lar foi um grande 
acontecimento: ela deu á família do século XVII sua principal característica, que a 
distinguiu das famílias medievais [...] Essa família do século XVII, entretanto, não era a 
família moderna: distinguia-se desta pela enorme massa de sociabilidade que conservava 
(ARIÈS, 1981,  p. 270) 
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Na família medieval a educação se confundia com a inserção das crianças nas 

atividades dos adultos que ocorria na maioria das vezes, nas ruas, a partir do convívio com 

pessoas mais próximas. As trocas afetivas e comunicações sociais eram realizadas em um 

ambiente mais amplo, caracterizando-se o que alguns historiadores chamaram de “sociabilidade”.  

A família cumpria a sua função de assegurar a transmissão da vida, dos bens e dos nomes. 

A família se transformou profundamente na medida em que modificou suas relações 

internas com a criança. Passou a ser uma preocupação na dinâmica familiar a sua educação e a 

preparação para a vida futura, sendo a escola o seu principal complemento e sua função de ser 

apenas uma instituição do direito privado para a transmissão dos bens e dos nomes passando a 

assumir a função moral e espiritual, formando assim corpos e almas. (ARIÈS, 1981, p. 277) 

Com o surgimento da escola, a partir do século XVI, da privacidade, da preocupação 

de igualdade entre os filhos, e da permanência das crianças junto aos pais, tendo a igreja um 

papel importante na valorização do sentimento de família, começa a se delinear no início do 

século XVIII a família nuclear burguesa. A partir desse período, a família passou a manter a 

sociedade à distância em um espaço confinado, cada vez mais longe da zona extensa da vida 

particular. 

A família moderna, diferentemente, separa-se do mundo e se opõe à sociedade o 

grupo solitário dos pais e filhos. A família, portanto, se une pelo sentimento, o costume e o 

gênero de vida, abandonando as promiscuidades impostas pela antiga sociedade. Essa 

ascendência moral pode ser compreendida como um fenômeno burguês. Para Áries, “Com o 

tempo a vida familiar estendeu-se a quase toda sociedade, a tal ponto, que as pessoas esqueceram 

de sua origem aristocrática e burguesa”. (ARIÈS, 1981, p. 271). 

Szymanski (2000, p. 24), apoiando-se em Maturana (1993), considera que além de tal 

esquecimento, foi esquecido também a “origem histórica dos valores, crenças e normas inerentes 

a esse modelo de família. Aceitaram, como verdade estabelecida, a relação baseada na hierarquia 

e subordinação, poder e obediência”. 

Tal modelo centrado na criança, no lar e no patrimônio, caracterizado pelo padrão 

emocional em torno da autoridade paterna e do amor parental pelos filhos, foi disseminado no 

meio burguês, antes de ser estendido a toda sociedade. No meio da população pobre, mais 
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numerosa, observou-se ainda por muito tempo, o modelo medieval, com suas crianças afastadas 

dos pais (OSTERNE, apud, PIO, 2003, p.55). 

Giddens (1993) destaca que o domínio direto do homem sobre a família, que na 

realidade era extenso, permaneceu até quando o homem era o centro do sistema de produção, até 

a última parte do séc. XIX, e foi enfraquecendo a partir da separação entre o lar e o local de 

trabalho. O controle das mulheres com relação à criação dos filhos aumentou na medida em que 

as famílias ficavam menores e as crianças passaram a ser vistas como vulneráveis e necessitando 

de um treinamento emocional a longo prazo. A figura da mãe idealizada foi parte integrante da 

moderna construção da maternidade (p. 53-54). 

Há a contribuição de Engels (1981) para a discussão do modelo monogâmico de 

família, como resultante das condições históricas das relações capitalistas de produção. 

 

A monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mãos de um homem [...] 
e do desejo de transmitir essas riquezas por herança aos filhos deste homem, excluindo 
os filhos de qualquer outro. Por isso era necessária a monogamia da mulher, mas não do 
homem; tanto assim que a monogamia daquela não constituiu o menor empecilho à 
poligamia, oculta ou descarada deste (ENGELS, 1981, p. 82). 

 

A família monogâmica, para o autor, reflete fielmente sua origem histórica e é uma 

manifestação das relações conflituosas entre o homem e a mulher originadas pela dominação 

masculina, reproduzindo os antagonismos, dentro dos quais se move a sociedade capitalista. 

Numa perspectiva antropológica, Sarti (1999, p. 41), considera que a família constitui 

um terreno privilegiado para estudar a relação entre a natureza e a cultura. A família é a 

concretização de um a modo de viver os fatos básicos da vida, havendo nela uma relação com o 

parentesco, mas não se confunde com ele. No parentesco podemos identificar três tipos básicos 

de relação: a relação de consangüinidade entre os irmãos, a relação de descendência - pai e filho, 

mãe e filho - e a relação de afinidade, através do casamento. Esses três tipos de relação existem e 

compõem uma estrutura abstrata presente em todas as sociedades humanas, sendo, portanto, 

universais. 

Segundo a autora, Lévi-Strauss, (1947) em sua obra principal, “As estruturas 

elementares do parentesco”, ao retirar da família biológica o foco principal e voltando sua 
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atenção para o sistema de parentesco, deu um passo decisivo para a desnaturalização da família. 

Conforme ele, a família não deveria ser pensada como átomo de parentesco, como uma unidade 

biológica, pai, mãe e filho e sim como uma atualização de um sistema mais amplo. Dessa forma, 

ao dissociar o átomo de parentesco da unidade biológica, Levi-Strauss provocou uma verdadeira 

inflexão nos estudos de parentesco, uma vez que os laços de parentesco passam a ser vistos como 

um fato social e não um fato natural. O átomo de parentesco deve ser compreendido não apenas 

pelo ser, pois, para o autor, a família entra no terreno da cultura e não está fundamentada na 

natureza biológica do homem, mas na natureza social: as famílias se constituem como aliança 

entre grupos. 

A explicação das mudanças na família, no mundo contemporâneo, para Sarti (2002), 

está relacionada com a perda do sentido de tradição. A tradição vem sendo abandonada como em 

nenhuma outra época da história. O amor, o casamento, a família, a sexualidade e o trabalho, 

vividos, anteriormente, como papéis preestabelecidos, na contemporaneidade são concebidos 

como parte de um projeto em que a individualidade é o que decisivamente conta e vem 

adquirindo uma importância social cada vez maior. Nesse sentido, a afirmação da individualidade 

resulta em implicações evidentes nas relações familiares, cuja fundação está baseada no princípio 

da reciprocidade e da hierarquia. 

Seguindo as proposições de Sarti (2002), Amazonas, Damasceno, Terto e Silva 

(2003), realizaram uma pesquisa na cidade do Recife, que tinha por objetivo estudar o 

funcionamento e os arranjos familiares de crianças de uma escola pública da referida cidade. Os 

resultados mostraram vários tipos de arranjos familiares, predominando a família nuclear. No 

entanto, os autores reforçam que nas famílias das camadas populares que foram estudadas, há a 

necessidade de pessoas dentro dos seus lares para ajudar no cuidado dos seus filhos e, muitas 

vezes, dividindo as despesas da casa. Não raramente, a família nuclear é substituída pela extensa, 

uma vez que a solidariedade entre os parentes e entre os vizinhos é condição primordial para a 

sobrevivência dessas famílias em situação de carência financeira. A pesquisa aponta, também, 

para a presença da mulher assumindo papel central, de provedora. E, em oposição, os homens 

aparecem de forma fragilizada, manifestada através do desemprego, envolvimento com a polícia, 

uso de drogas. Nos casos de monoparentalidade, a sua existência necessariamente pode significar 
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um modelo alternativo de relações familiares, mas também uma impossibilidade de realização do 

modelo ideal, com a mãe em casa, o pai no trabalho e a criança na escola. 

De acordo com Neder (1994), não existe, histórica e antropologicamente falando um 

modelo padrão de organização familiar, ou seja, não existe a família regular, tampouco o padrão 

europeu de família patriarcal, do qual deriva a família nuclear burguesa, e que esta seja a única 

possibilidade histórica de organização familiar, adequada a orientar a vida cotidiana no caminho 

do progresso e da modernidade. Para a autora, apoiando-se em Todorov (1989) “pensar as 

famílias de forma plural pode significar uma construção democrática baseada na tolerância com 

as diferenças com o Outro” (NEDER, 1997, p, 28). 

Bilac (1995, p. 31) destaca que a variabilidade histórica da instituição família é um 

desafio para qualquer conceito geral, pois a generalização do termo família para designar 

instituições e grupos historicamente tão variáveis, leva a ocultar as diferenças nas relações entre a 

reprodução e as demais esferas da vida social. Acrescenta ainda que nas sociedades modernas de 

classe, há um descolamento crescente na produção em relação a outras esferas da vida social. O 

que se percebe é uma crescente especialização institucional. Cada dimensão da sociedade tem 

suas instituições próprias e assim, também, a reprodução passa a ser organizada por instituições 

específicas. A família pode ser concebida como instituição fundada na e para a reprodução 

quotidiana e geracional dos seres humanos. 

Com um enfoque mais dirigido à importância da família na constituição do indivíduo, 

Minayo (1996), afirma que na família acontecem fatos importantes: a descoberta do afeto, da 

subjetividade, da sexualidade, a experiência de vida, a formação da identidade pessoal, o 

nascimento e a morte. A família reflete as mudanças que ocorrem na sociedade, mas atua também 

sobre ela, fazendo dela própria um centro importante da vida social, representando assim, o 

espaço privado em constante relação com o espaço público. 

A autora lista uma série de alterações que vêm ocorrendo no contexto da família, tais 

como o casamento e procriação mais tardios; aumento de divórcios e casamentos extraconjugais; 

aumento de famílias monoparentais; redução do número de filhos; a finalidade da união não é 

mais basicamente ter filhos; a geração de filhos através da concepção em laboratório; o 

concubinato e a união experimental e livre com maior aceitação social do que em épocas 
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passadas; modificação na atuação do homem e da mulher na sociedade; socialização dos filhos, 

sendo quase inteiramente transferida para os serviços públicos ou privados. 

 

 

 

1.2 Família no Brasil: algumas discussões 

 

 

Historicamente sabemos que a família, no Brasil, sempre foi pensada como uma 

instituição que moldou os padrões de colonização e ditou normas de condutas desde o período da 

colonização. Todavia, até algumas décadas atrás, pouco se sabia sobre o perfil dessa família. 

Segundo Samara (1990), predominava na literatura uma imagem vinculada ao modelo patriarcal 

abordado pelos estudos de Gilberto Freyre (1987) em Casa Grande e Senzala, sendo suas idéias 

reconhecidas como decisivas na configuração do modelo patriarcal da família brasileira.  

Pesquisas mais recentes (Samara, 2002; Souza e Botelho, 2001) têm apontado para o 

fato de que as famílias do tipo patriarcal extensas não foram as únicas predominantes, sendo mais 

comuns aquelas que se caracterizavam com estruturas mais simples e menor número de 

integrantes, indicando assim que a descrição de Freyre (1987), para as áreas canavieiras foi 

indevidamente utilizada, sendo necessários novos estudos de família que considerem tal 

descrição levando em consideração a temporalidade, etnias, grupos sociais, e contextos 

econômicos regionais, razão e sexo e movimento da população. Sâmara (2002, P. 44-45) afirma 

que pesquisas realizadas na primeira metade do século XIX identificaram que os domicílios das 

pessoas pobres, com destaque para os estados de Minas Gerais e Bahia, eram em sua maioria, 

chefiados por mulheres, que tinham o trabalho da família como o suporte para a sobrevivência, 

organizava as tarefas e gerenciava os pequenos negócios. Nesses casos, as crianças, adultos 

dependentes e agregados ajudavam a “engrossar” a renda familiar. No Nordeste, a estrutura da 

família em geral, se comparada com a do Sul, era mais complexa. Mas os homens e mulheres 

dividiam deveres e trabalhavam para a sobrevivência do grupo, segundo pesquisa do Censo de 

Fortaleza em 1887. 
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Souza e Botelho (2001), fazem referências aos estudos de Sylvio Vasconcelos, a 

respeito da caracetrização da mineiridade, em especial sobre a região influenciada pelo ouro, 

destaca que o paternalismo se dissolve nas Minas urbanas ou ruralizadas, predominando os 

matriarcados onde eles “não facilitam oligarquias, seccionadas pela inexistência de linha 

sucessória masculina rígida, pelas demandas infindáveis em torno de heranças e pelas 

descendências ilegítimas” (p. 11) 

Goldani (1993) ao abordar as famílias no Brasil contemporâneo, avalia que 

juntamente com a visão nostálgica de uma imagem de família do passado, com casal, filhos e 

grupo de parentesco que se complementavam, convivem novas referências que parecem 

fundamentar a visão negativa da crise da família. Surge o estereótipo da família de “classe média 

urbana”, utilizada como modelo pela mídia. Tal modelo ainda está centrado nas funções 

reprodutivas e nele, evidentemente, a criança ocupa um lugar destacado. Neste modelo, o 

individualismo, a privacidade e as relações afetivas entre os seus membros passaram a ter maior 

relevância, originando novos padrões de sociabilidade. Os estereótipos extremos de família 

“patriarcal”, associado com o “tradicional” e a referência “moderna” de família “classe média 

urbana”, encontram apoio para a percepção pública da chamada “crise da família”. Atribui-se à 

variedade de arranjos domésticos dos grupos populares, sobretudo as famílias monoparentais e, 

em especial, mulheres com filhos, uma maior instabilidade do vínculo conjugal, fato que tem 

alimentado o mito da desorganização familiar entre os pobres. Tal concepção se encontra 

arraigada nos mais diversos setores profissionais e acadêmicos. (GOLDANI, 1993, p. 74). 

Mesmo que no Brasil predomine um modelo hegemônico de autoridade e hierarquia 

na família, não se podem negar as profundas transformações nas relações entre homem e mulher, 

pais e filhos, dos mais velhos aos mais novos. As decisões resultam cada vez mais de uma 

negociação, com a participação e influência de todos os membros. Há processos de barganha 

entre os membros que estariam levando à novas dinâmicas e arranjos familiares. As formas 

dessas ocorrências e o poder relativo dos membros na família variam por sexo, por gerações, bem 

como de acordo com as etapas do ciclo vital familiar e diferenciadas por grupos e contextos 

sociais. 
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Para Goldani, não há desagregação da família, tampouco a sua substituição por outras 

instituições e sim, mudanças no sentido de um modelo mais informal e democrático de relações, 

havendo espaço para interdependência das trajetórias individuais. Nesse sentido, os “arranjos 

domésticos familiares tomam novas formas, tamanhos e significados” (GOLDANI, 1993, p.100). 

A circulação de crianças em camadas pobres aponta para a temática interessante das 

dinâmicas familiares “alternativas” ao modelo hegemônico de família nuclear, e que essa 

hegemonia não se exerce da mesma forma em todas as camadas sociais. O cuidado de uma 

criança é um assunto que não está limitado à mãe nem ao casal. Tal cuidado mobiliza uma rede 

de adultos que se estende além do próprio grupo de parentesco. (FONSECA, 2002). 

Em resumo, as pesquisas apresentam uma imagem da família no Brasil como uma 

“sociedade multifacetada, móvel, flexível e dispersa”. (CORRÊA, apud, SOUZA E BOTELHO, 

2001, p. 03). 

Os indicadores sociais do IBGE (2001), apontam as novas transformações sociais 

brasileiras. Em relação às dissoluções de casamento, entre 1991 e 2002, houve um aumento de 

30,7% no número de separações e de 55,9%, no de divórcios. O tamanho das famílias brasileiras 

também sofreu alterações. Na década de 80 a média era de 4,5 pessoas e chega ao fim dos anos 

90 com apenas 3,4 pessoas. A família tradicional, constituída por pais e filhos representava 60% 

das famílias em 1992, e caiu para 55% em 1999 e, ao mesmo tempo,  ocorreu um aumento da 

população de outros tipos de composição familiar no mesmo período: mulheres sem cônjuge e 

com filhos de 15,1% para 17,1%, de casal sem filhos, de 12,9 para 13,6. Observou-se ainda o 

crescimento do número de pessoas vivendo só, representando 8,6% em todo o Brasil.  

Com relação às mudanças no perfil demográfico das chefias femininas no Brasil, tem 

ocorrido um crescimento generalizado em todas as regiões, sendo elas quase na sua maioria do 

tipo monoparental. A maioria das chefes monoparentais é constituída por mulheres separadas ou 

divorciadas, vindo em seguida as viúvas e as solteiras.  Em seguida, vêm as mulheres que moram 

sozinhas.Porém, tal crescimento foi tipicamente urbano. As chefes monoparentais são mais 

jovens que as dos outros tipos de arranjos familiares e mais velhas do que as que vivem com os 

maridos, tendo ou não filhos. As mulheres sem maridos ou companheiros são as mais pobres e as 
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negras apresentam uma proporção maior de monoparentais com relação às chefias brancas. 

(BERQUÓ, 1998, p, 190) 

A monoparentalidade tem sido associada não apenas ao sexo, mas também à pobreza 

e às famílias monoparentais femininas e que acabam formando o estigma, de que as mulheres são 

menos capazes para cuidar das famílias sem um homem ao seu lado. Tal associação, 

inevitavelmente, fortalece a idéia de que essas famílias são vulneráveis ou de risco e não são 

vistas como potencialmente autônomas (VITALE, 2002, p. 51). 

Uma nova conceituação que enfoca o aspecto das novas configurações familiares 

pode ser observada na definição de Szymanski (2002, p, 9) em que família é “uma associação de 

pessoas que escolhe conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo e, 

se houver, com crianças, adolescentes e adultos”. 

Garcia (2003) em seu estudo a respeito da família identificada com a ideologia 

igualitária, na qual as formas hierárquicas de relações familiares são rejeitadas, objetivando-se 

construir uma nova forma e relação familiar, conclui que a politização que caracteriza esse tipo 

de família no Brasil transfere habilidades e conceitos de democracia para as relações familiares. 

Essas famílias estão inseridas no universo de camadas médias urbanas, com alto nível de 

instrução e um padrão de vida alto e estável e, na maioria, são formadas por profissionais liberais, 

e elegem o diálogo como um grande catalisador da coesão familiar. A família assume, assim, um 

novo papel na “polis – politizada, politizando seus membros” (p.97). 

A família nuclear conjugal ainda mantém a sua força simbólica e continua sendo um 

modelo que organiza as relações e orienta as condutas, mantendo-se como referência nas ações e 

intervenções com a família. Mas as famílias que fogem do modelo hegemônico: 

 

Acabam sendo olhadas com muita desconfiança, sendo freqüentemente alvo de 
estigmatização, sobretudo pelos profissionais que lidam com família [...] quem estuda 
com família, em qualquer área de atuação – pesquisa, saúde física e mental, educação, 
bem estar, etc. -, traz consigo uma visão introjetada de família que acaba 
comprometendo o olhar e a ação sobre as famílias distintas das nossas referências 
(SARTI, 1999, p, 49). 
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Os enfoques e construções teóricas, baseadas em seus respectivos quadros 

epistemológicos, apresentam a família ora em transição, ora tendo como determinantes das suas 

mudanças, os fatores econômicos, sociais, culturais. No entanto, parece haver uma direção para o 

fato de que a família é uma construção histórica. Parece-nos inegável a afirmação de que 

independentemente das discussões de sua desagregação, enfraquecimento e de seus novos 

arranjos, a família ainda pode ser identificada como um espaço indispensável à socialização e 

como espaço de garantia da sobrevivência, de desenvolvimento e de proteção integral dos filhos e 

demais membros. É nela que se propiciam as bases afetivas e materiais para o bem estar e 

desenvolvimento dos seus componentes.  

Após essa retrospectiva, qual a contribuição teórica que a área do Direito nos oferece 

para avançarmos na discussão de família, uma vez que nosso objeto de pesquisa se encontra no 

contexto do Judiciário? 

 

 

1.3 Família: aspectos legais 

 

 

O fenômeno da família no Direito brasileiro recebeu uma espécie de tratamento 

subsidiário, uma vez que era vista como decorrente de uma relação jurídica que lhe antecedia, ou 

seja, o casamento, a matriz que gerava as relações familiares, excluindo, portanto, o que hoje se 

chama união livre ou como anteriormente, o concubinato. Desta forma, a convivência familiar 

era o resultado de um dos deveres do casamento. Ao homem cabia a função gerencial dos 

interesses dos filhos e da esposa e esta perdia parte de sua capacidade civil, sendo rebaixada ao 

estatuto de semi-imputável, colocada inclusive juridicamente ao lado dos silvícolas, pródigos e 

menores púberes. Tal situação foi corrigida só em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 

4.121 de 29.08.62) que revogou tal disposição. Todavia, observa-se que embora os direitos da 

mulher, neste período, tenha avançado, não se equiparava aos direitos do homem. (AOKI, 1994, 

PIMENTEL, 2002). 
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A filiação estava subordinada à relação matrimonial e desta forma, eram filhos 

legítimos somente aqueles resultantes do casamento que estava acima dos filhos naturais e estes, 

dos ilegítimos e os espúrios, que, sequer, possuíam direito ao nome. 

O Código Civil Brasileiro, formulação burguesa por excelência, ainda se ressentia do 

controle do Estado religioso, característico do período do Império, sepultado pela República, mas 

que estava presente na formação dos juristas, razão pela qual o casamento era condição 

necessária e suficiente para a existência e estabelecimento da família. A família natural não era 

reconhecida e a (o) concubina (o) era responsável pela destruição dos lares constituídos. Por ser a 

família decorrente de uma relação jurídica anterior, o legislador não se preocupou em conceituar 

a família, enquanto ente jurídico, limitando-se a descrever os deveres resultantes do matrimônio. 

(AOKI e TARDELLI, 1994, p.12). 

Vemos esta concepção ainda nas Constituições de 1934 art. 124, a de 1946, art. 163; 

1967 art. 167, que apontam a família como constituída pelo casamento e tendo direito à proteção 

do Estado. 

Ao discutir a história das idéias jurídicas, tendo como referência a questão do poder e 

da disciplina sobre a família, instituição-chave no leque das práticas de controle e 

disciplinamento social, na passagem à modernidade, Neder e Cerqueira Filho (2001, p. 5), 

consideram que o projeto político republicano que possibilitou a separação da Igreja e do Estado, 

não foi suficiente para tal separação, pois se encontraram evidências de uma continuidade 

psicológica e ideológica que garantia a prática autoritária de controle social o que fica evidente 

no campo do Direito de família.  Pode-se identificar uma dessas evidências nas pressões da Igreja 

exercidas contra a escola pública de tempo integral. Essas pressões não podem ser vistas 

simplesmente como a preservação dos interesses econômicos, pelo fato da igreja deter uma rede 

grande de escolas confessionais, pois o núcleo cultural e ideológico desta resistência “está 

fortemente imbuído da idéia de família tridentina, enquanto projeto civilizador da Igreja, e 

constitui a base afetiva das lutas ideológicas que emperram as políticas públicas nestes setores”. 

Na legislação brasileira, até a Constituição de 1988, a proteção do Estado era dirigida 

ao que se chamava de família legítima, aquela constituída pelo casamento. O Código Civil de 

1916, vigente até entrar em vigor o Novo Código Civil em 11 de janeiro de 2003, não reconhecia 
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a união estável e estabelecia que, ao homem, cabia a chefia da sociedade conjugal.  A 

Constituição de 1988 amplia o conceito de família, reconhecendo a união estável como entidade 

familiar entre o homem e a mulher, suprimindo o termo “constituída pelo casamento” e 

acrescenta que a família será formada por qualquer dos pais e com seus filhos (art. 226, § 3 e 4). 

Reconhece, ainda, a igualdade de direitos entre homens e mulheres quanto à sociedade conjugal, 

que passará a ser exercida por ambos e, em seu art 5º, dispõe sobre a igualdade entre homens e 

mulheres em direitos e obrigações. Encontramos também no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu art. 25, a referência à família natural, que deve ser entendida como a 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 

A Constituição, portanto, traz à tona a concepção de família não mais como 

decorrente de um outro instituto jurídico e reconhecendo-a como uma fonte de direitos com 

delineamento jurídico próprio.  

Diniz (2002, p. 12-14) considera que a família possui vários caracteres, a saber: o 

biológico, por ser um agrupamento natural, onde o indivíduo nasce, cresce até casar-se e 

constituir a sua própria família, sujeitando-se a várias relações como o poder familiar, direito de 

obter alimentos e obrigação de prestá-los a seus parentes, dever de fidelidade e de assistência em 

virtude de sua condição de cônjuge; caráter psicológico, pelo fato de possuir um elemento 

espiritual unindo os componentes do grupo, o amor familiar; caráter econômico, por ser o grupo 

no qual o homem, com o auxílio mútuo e o conforto afetivo, se mune de elementos 

imprescindíveis à sua realização material, intelectual e espiritual; caráter religioso, pois a família 

é um ser eminentemente ético ou moral, principalmente por influência do Cristianismo; caráter 

político, por ser a célula da sociedade e dela nasce o Estado; caráter jurídico, por ter sua estrutura 

orgânica regulada por normas jurídicas, cujo conjunto constitui o Direito de família. 

Como regra geral, o Direito Civil moderno define a família de forma mais restrita, 

considerando como seus membros as pessoas unidas pela relação conjugal ou de parentesco. 

Nesse sentido, pode-se considerar a família sob um conceito mais amplo: como o parentesco, 

sendo um conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, compreendendo 

os ascendentes, descendentes e colaterais de uma linhagem, incluindo-se também os ascendentes, 

descendentes e colaterais do cônjuge, denominados parentes por afinidades ou afins.  Em 
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conceito restrito, a família compreende apenas o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob 

o pátrio poder, ou ainda como disposto no art. 226 da Constituição Federal que estendeu sua 

tutela da entidade familiar para a família monoparental. A família pode ser considerada ainda sob 

o conceito sociológico, integrada pelas pessoas que vivem sob o mesmo teto, sob a autoridade de 

um titular (VENOSA, 2003 p. 16). 

O Novo Código Civil (Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002) que entrou em vigor 

em janeiro de 2003, vem atender às mudanças que dizem respeito à igualdade entre homens e 

mulheres, seus direitos e obrigações, já estabelecidas pela Constituição e pelas legislações 

internacionais de direitos humanos. Há grandes avanços neste Código, em especial quanto às 

normas discriminatórias de gênero, quanto ao poder familiar compartilhado. Este novo Código 

elimina a expressão “pátrio poder”, substituída por “poder familiar”, a chefia familiar passa a ser 

compartilhada, sendo de responsabilidade do homem e da mulher os encargos da família. A 

direção da sociedade será exercida por ambos, sempre no interesse do casal e dos filhos. Com 

relação ao nome dos nubentes, qualquer deles poderá acrescentar ao seu, o sobrenome do outro; 

diferentemente do Código Civil que estabelecia que a mulher assumiria o sobrenome do marido e 

quanto à guarda dos filhos, esta deverá ser atribuída ao cônjuge com melhores condições de 

exercê-la. Observa-se ainda que a palavra “homem” é substituída pela palavra “pessoa”, quando o 

termo é usado genericamente ao se referir ao ser humano. 

Pelo Código Civil de 1916 cabia à mãe o pátrio poder em relação ao filho ilegítimo, 

neste caso, no Novo Código Civil, é abolida a referência discriminatória, sendo substituída pelo 

filho não reconhecido pelo pai, ficando aquele sob o poder familiar exclusivo da mãe. 

A disposição geral do Estatuto da Criança e do Adolescente de que a criança terá o 

direito de ser criado e educado no seio da família, a prioridade absoluta em todos os 

atendimentos, e a concepção da família como o núcleo natural e fundamental da sociedade, tendo 

a proteção da sociedade e do Estado, certamente são avanços significativos na área dos direitos 

humanos, mas devemos apontar que a estruturação da família apresentada pela legislação 

brasileira não corresponde às organizações familiares nas diferentes classes sociais. Percebe-se 

ainda, uma busca na legitimação de um modelo conservador da família, que não vem 

acompanhando as novas configurações na sociedade contemporânea. 
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Faremos a seguir uma breve passagem pela história do atendimento às crianças 

abandonadas e pelas políticas desenvolvidas para o seu acolhimento pelo Estado e pela 

Sociedade. Consideramos esta próxima trajetória importante para situarmos a questão da família 

no contexto de adoção de crianças e adolescentes, tendo em vista que esta instituição possui 

também uma relação intrínseca com a história do abandono de crianças. Na retrospectiva 

histórica, encontraremos várias funções para a adoção. 

 

 

2 ABANDONO INFANTIL E ADOÇÃO 

 

 

2.1 O Papel do Estado e da Sociedade 

 

 

Na história do Ocidente cristão e na História do Brasil se identificam três grandes 

fases de assistência e proteção à infância abandonada. A primeira, a fase Caritativa, a mais longa 

e durou até meados do séc. XIX. A segunda fase, Filantrópica, até o início da década de sessenta 

e a fase da Assistência Social. (MARCÍLIO, 1998). 

A fase Caritativa se consolidou no Brasil a partir do século XVIII, através da 

influência de Portugal, onde o Estado não assumia diretamente a assistência às crianças 

abandonadas, sendo estas de responsabilidade das Câmaras Municipais que delegava grande parte 

da responsabilidade, às Santas Casas de Misericórdia. Esta fase teve como principal forma de 

atendimento à criança abandonada, as Rodas dos Expostos: 

   

A roda se constituía em todo um sistema legal e assistencial dos expostos até a sua 
maioridade. Em realidade, Roda era o dispositivo cilíndrico no qual eram enjeitadas as 
crianças e que rodava do exterior para o interior da casa do recolhimento. A 
denominação de Roda para atendimento que era oferecido aos nela enjeitados presta-se à 
confusão e aos entendimentos de que a assistência a estes se resumia ao recolhimento 
imediato à exposição e deixa obscuras todas as etapas e modalidades de assistência que 
os mesmos recebiam até sua maioridade (FALEIROS, 1995, p. 230)·. 
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A primeira Roda dos Expostos foi instalada na cidade de Salvador em 1726, a 

segunda no Rio de Janeiro, em 1738, em Recife em 1789. Até o Século XIX foram construídas 

outras dez Rodas de Expostos. Muitas dessas Rodas surgiram no Brasil quando na Europa 

estavam sendo combatidas devido a alta mortalidade infantil e ainda pela suspeita de fomentar o 

abandono de crianças. (RIZZINI , 2004) 

A segunda fase, filantrópica científica, se caracteriza pelo movimento higienista de 

extinção das Rodas, que perdurou até o ano de 1951, tendo sido o Brasil o último país a extinguir 

esse sistema. O aumento da exposição de crianças, a morte de crianças nos hospitais de expostos, 

era de tamanha intensidade, que levaram os governos e a sociedade a estabelecerem normas, 

instituições e políticas públicas para enfrentar tal problema social. Surgiram cruzadas contra a 

mortalidade infantil e nas instituições de proteção aos expostos foram utilizados novos métodos e 

posturas no tratamento das crianças, surgindo assim a medicina pediátrica e a puericultura.  

A Medicina e o Direito se uniram nesse período e a designação de infância mudou: 

“de um lado, o termo criança foi empregado para o filho das famílias bem postas. Menor tornou-

se o discriminativo da infância desfavorecida, delinqüente, carente, abandonada”. (MARCILIO 

1998, p, 195). 

O Brasil, no final do séc XIX, foi marcado por transformações, dentre elas a 

erradicação da escravatura, a reestruturação da forma de trabalho e o novo regime político 

(República). Tal cenário levou o país a discutir idéias relacionadas à identidade nacional, uma 

vez que o Brasil precisava firmar-se como nação independente. A criança deixa de ser “objeto de 

interesse, preocupação e ação no âmbito privado da família e da igreja para tornar-se uma questão 

de cunho social, de competência administrativa do Estado” (RIZZINI, 1997, p. 24). 

O discurso na passagem do regime Monárquico para o Republicano, era dirigido à 

salvação das crianças e, assim, transformar o Brasil. O aparato médico-jurídico-assistencial tinha 

como meta vigiar a criança, educá-la para o trabalho, recuperá-la e reprimi-la, a fim de conter o 

“menor delinqüente”. Objetivava, portanto, sanear a sociedade; e, por isso, a criança pobre, 

materialmente e moralmente abandonada, era considerada um problema social. 

A saúde e a educação surgem como prioridades das políticas públicas. Ocorre 

paralelamente a valorização da família e das relações mães/filhos, sendo esta, fator importante 
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para o desenvolvimento pleno da criança. Surgem políticas públicas de assistência às mães 

pobres e trabalhadoras. A partir da valorização da família, acredita-se que a criança abandonada 

tem um direito a uma família substituta legalizada. Neste período, os países europeus passam a 

incluir em sua legislação o instituto da adoção. 

No cenário mundial, após a Primeira Grande Guerra Mundial, o número imenso de 

crianças órfãs passa a ser problema exclusivo de cada país e entra na órbita internacional. Em 

1924, a Liga das Nações Unidas proclama a Primeira Carta de Direitos Universais da Criança, 

aperfeiçoada posteriormente em 1959 e a criança ganha status de Sujeito de Direito. 

Em meados do século XX, o Estado passa a assumir a responsabilidade pela 

assistência e pela proteção da criança abandonada, surge então a fase do Estado do Bem-Estar 

Social que se fundamenta nos Direitos Universais da Criança, proclamado pelas Nações Unidas: 

direito à vida; à saúde; à liberdade; respeito, dignidade, à convivência, familiar e comunitária; à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer; e à profissionalização e à proteção no trabalho.  

No Brasil, a partir de 1920, montam-se os primeiros códigos de Leis dirigidas à 

infância desvalida e desviante e nela é incluído o instituto de adoção. Surgem as creches, os 

Centros de Saúde Materno-Infantil, instituições de abrigos de proteção, de educação, de 

capacitação da infância sem família e da adolescência delinqüente. O Código de Menores é 

criado em 1927, unindo a visão higienista de proteção do meio e do indivíduo com a visão 

jurídica repressiva e moralista que pretendia prevenir a delinqüência e o abandono, com artigos 

que proibiam a permanência de “menores” nas vias públicas.  

Nesse período, ocorre a criação e regulamentação por parte do Judiciário, do Juizado 

de Menores e de instituições auxiliares, configurando o Estado como o responsável pela tutela da 

criança órfã e abandonada. As funções de Estado se dirigiam à vigilância e controle da assistência 

ao menor e à repressão aos desviantes. Para tal, foram criados órgãos públicos especializados, 

como o Departamento Nacional da Criança (DNCr), criado em 1919, cuja função seria controlar 

toda a assistência à infância carente. Em 1941 foi criado o Serviço Nacional de Menores (SAM), 

fundado para controlar a assistência à infância carente e ao menor infrator.  

O relatório realizado pelo sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, (Pereira, 1999) sobre a 

condição dos favelados no Rio de janeiro na década de 40, aponta claramente a preocupação com 
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a população pobre e os objetivos do DNCr. O relatório concluía que as grandes áreas de 

preocupação deveriam ser a dos bairros pobres e favelas onde conviveriam a prostituição, a 

delinqüência juvenil, a vadiagem, a mortalidade infantil e materna. 

Na visão do DNCr, a mulher pobre fazia parte do grupo indefinido entre a 

marginalidade e a ocupação de tarefas “humildes”. Ela era, de forma estereotipada a empregada 

doméstica, sob a eterna ameaça de se tornar mãe solteira, o seu lar era tido como inevitavelmente 

instável e seu filho um abandonado material e moralmente. Nesse caso, o problema passava para 

a figura do menor abandonado. O menor aí se trata de “um infrator, de um adulto em miniatura, 

tão demonizado quanto este” (PEREIRA, 1999, p, 5). 

Somente em 1960, em função dos Direitos da Criança, o Brasil foi pressionado a 

estabelecer o seu Estado de Bem-Estar Social para assuntos relativos à infância carente e em 

situação de risco. No entanto, surge a ditadura militar e a Lei de Segurança Nacional mistura-se à 

proteção da infância desvalida e delinqüente. Em 1964, o SAM foi extinto e em seu lugar foi 

criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM e sua ramificação estadual e 

municipal era prevista através da Fundação do Bem Estar do Menor (FEBEM).  

Após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, a 

FUNABEM passa a ser FCBIA, Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, a 

FEBEM é transformada em Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC), cujo objetivo é 

promover, no Estado, o atendimento à criança e ao adolescente abandonados e/ou em conflito 

com a lei, garantindo-lhes as políticas de direitos e proteção especial. Ela é composta por 

Unidades de abrigo, Centro de Internação provisória, Centros de ressocialização e Casas de Semi 

Liberdade, fazendo parte do Centro de Atendimento Integrado, juntamente com órgãos do 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Assistência Social. 

Após as mudanças na orientação da política em 1988, a Constituição impôs a 

regulamentação do seu artigo 227, originando assim o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), no qual, em consonância com a doutrina das Nações Unidas para proteção dos direitos da 

infância e adolescentes, é estabelecida a proteção integral da criança e do adolescente 

considerando-os sujeitos de direitos e cidadãos em desenvolvimento, com direitos elementares à 

pessoa humana, estabelecendo como direito básico a convivência familiar e comunitária. O 
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Estatuto vem estabelecer novos paradigmas quanto à infância e adolescência e sob a doutrina da 

proteção integral, determina que cabe ao Estado e à sociedade, assegurar, com absoluta 

prioridade, às crianças e adolescentes a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Não mais poderão ser tratados como 

meros objetos de intervenção do Estado. 

O Estatuto determina três conjuntos de ações para o atendimento à criança e ao 

adolescente: Políticas Sociais básicas para todos, Políticas Assistências para os que delas 

necessitam e Políticas de Proteção Especial para os que estão em situação de risco pessoal ou 

social. É nesta última Proteção que encontraremos a adoção, como um instituto Jurídico de 

atendimento à criança e adolescente, como objetivo de assegurar o direito à convivência familiar 

e comunitária. Mas a adoção nem sempre foi concebida nessa perspectiva. Veremos adiante que 

ela foi formulada, no decorrer da História, e em especial, no Brasil, com outros objetivos.  

 

 

2.2 Adoção: um pouco de história 

 

 

Segundo Figueiredo (2002), a história da humanidade e alguns mitos fundadores de 

diversos povos são repletos de registros sobre a adoção. São encontrados exemplos como os de 

Putifar adotando José do Egito, a adoção de Teseu Hipólito, mencionada por Sófocles, Rômulo e 

Remo, adotados por uma loba e depois por Faustulo e Aça Laurentia. A adoção nos povos antigos 

tinha como principais objetivos, a perpetuação dos deuses e do culto familiar e seus respectivos 

cultos e oferendas.  Há referências dela no Código de Manu, como possibilidade para aqueles que 

não tiveram filhos e, na Bíblia, com a denominação de levirato. 

Na Grécia Clássica e na Roma Antiga, os legisladores codificaram a adoção, 

motivados antes de tudo, por questões religiosas. Para gregos e romanos, os mortos exerciam uma 

forte influência no presente e futuro dos vivos e, para se manter uma relação conveniente entre 

mortos e vivos, existia um “culto dos ancestrais” que era praticado pelo chefe de família e apenas 
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os homens tinham o direito de manter a chama acesa que homenageava os mortos (SIQUEIRA, 

1998, p. 36-37). 

A cristianização da Europa, lentamente acabou com o culto aos mortos e, 

conseqüentemente, a função da adoção como uma forma de perpetuar a linhagem, perdia seu 

sentido. Além do mais, a Igreja considerava que a adoção podia estar sendo utilizada também 

para legitimar filhos bastardos, levados pelos maridos infiéis ao seio sagrado do matrimônio.  

Na Idade Média, diante da reviravolta ideológica no que diz respeito à linhagem, que 

está estreitamente ligada aos laços sangüíneos, tal ideologia consangüínea acomodou muito mal a 

adoção. Ocorreram alguns casos nesse período, entre os nobres, mas os adotados não se 

beneficiavam dos títulos de nobreza (ABREU, 2002, p. 21). 

Na modernidade, há relatos de que a Imperatriz Josefina era estéril e assim, 

Napoleão, sensibilizado pelo fato, teria incluído a adoção no Código Civil francês para adotar 

Eugene de Brauharnais. Os reflexos do Código francês influenciaram várias legislações 

posteriores, inclusive na América Latina (ABREU, 2002; SIQUEIRA, 1998). 

 

 

 

2.3 Adoção: aspectos legais e o papel da equipe interprofissional 

 

 

No Brasil, foram raras as referências à adoção nos textos jurídicos até a postulação do 

Código Civil de 1916. Nele a adoção é vista como uma questão de Direito privado, que não 

interessa ao Estado e, portanto, um assunto situado dentro da esfera das relações privadas e 

familiares.  O instituto da adoção possuía nessa legislação uma série de limitações, dentre elas, só 

os maiores de 50 anos poderiam adotar, contanto que não tivessem filhos dados pela natureza, ou 

que já tenham morrido os que procriaram. Durante a vigência do Código Civil, o principal 

beneficiado do direito era a linhagem, o casal, a família e não a criança, sendo o objetivo 

principal, encontrar uma criança para um casal (ABREU, 2002; SIQUEIRA, 1998). 
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No Código de Menores (1927), que não anulou o antigo Código, é prevista a adoção 

simples, a qual não rompe os laços entre os adotandos e seus pais biológicos, podendo a criança 

ser devolvida aos seus pais, caso o adotante desistisse da adoção. Há também a adoção plena, na 

qual há a total vinculação do adotado a sua nova família, sendo, portanto, irrevogável. 

A Constituição de 1988, em seu capítulo FAMÍLIA DA CRIANÇA, DO 

ADOLESCENTE E DO IDOSO, prevê que a “adoção será assistida pelo Poder Público, na forma 

da Lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros” e “os 

filhos havidos por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação”. (art.227 § 5º e 6º). 

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em vigor em 1990, o respeito 

pela filiação é incondicional, a adoção é irrevogável e o pátrio poder é transferido para a família 

adotante. 

De acordo com os dispositivos do ECA (arts. 39 a 52),  a adoção é a modalidade de 

colocação em família substituta que atribui à criança e adolescente a condição de filho, inclusive 

de herança, havendo o desligamento completo de qualquer vínculo com os pais ou parentes, 

salvaguardando-se os impedimentos matrimoniais. É vedada a adoção por procuração e o 

adotando deverá ter, à época da adoção, no máximo 18 anos; e os adotantes devem ser maiores de 

21 anos e pelo menos 16 anos mais velhos que o adotado, independentemente do estado civil. 

Com o novo Código Civil, Lei nº 10406, em vigor desde 2003, a menoridade cessa 

aos 18 anos e habilita a pessoa a todos os atos da vida civil, reduzindo-se a idade mínima para os 

adotantes, mas mantendo-se a diferença mínima de 16 anos entre o adotando e adotado. A nova 

Lei estabelece ainda que ninguém poderá ser adotado por duas pessoas, salvo se forem marido e 

mulher, ou viverem em união estável e, nesses casos, um dos adotantes deverá ser maior de 18 

anos. Casais divorciados ou judicialmente separados podem adotar conjuntamente, desde que a 

convivência com criança ou adolescente tenha se iniciado na constância da sociedade conjugal e 

que haja a concordância de ambos quanto à guarda e o regime de visitas. A adoção é irrevogável 

e mesmo com a morte dos adotantes não será restabelecido o pátrio poder dos pais biológicos. 

A adoção como instituição jurídica, assim definida por Diniz (1994, p. 13): 
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A inserção num ambiente familiar, de forma definitiva e com aquisição de vínculo 
jurídico próprio da afiliação, segundo as normas legais em vigor, de uma criança cujos 
pais morreram ou não querem assumir o desempenho de suas funções parentais, ou são 
pela autoridade competente, considerados indignos para tal. 
 

Marmitt, apud Siqueira, considera que a adoção é um instituto de ordem pública 

através do qual, pela intervenção judicial, “entre pessoas estranhas ou não, são criadas relações de 

paternidade e filiação à semelhança da filiação biológica” (1998, p.13). 

O Estatuto destaca o direito da criança ser criada e educada no seio de sua família 

natural, e só excepcionalmente, ser colocada em família substituta, devendo ser a convivência 

familiar e comunitária assegurada e livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes. Não será deferida a adoção à pessoa que revele, por qualquer modo, 

incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. A 

adoção só será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 

motivos legítimos. (ECA. art.19 e 19) 

Figueiredo (2001, p, 86) considera que: 

 

Independentemente de ser a família natural ou substituta, para a lei a não-aproximação e 
permanência junto com pessoas drogaditadas, pelos riscos de influência malévola, é 
regra fundamental e primária para se definir, por exemplo, deferimento ou não de um 
pedido de adoção; procedência ou não de uma suspensão de pátrio poder, afastamento ou 
não do ambiente familiar e inserção provisória em regime de abrigamento, etc. 

 

Segundo a Constituição (art. 227, §5º, 6º), “a adoção será assistida pelo Poder Público 

na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação”. Será da competência da 

Justiça da Infância e Juventude, conhecer os pedidos de adoção e seus incidentes (ECA, art. 148) 

Toda comarca, obrigatoriamente, deve constar um cadastro que registre crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados, assim como as pessoas interessadas na adoção. O 

pedido de adoção deve receber parecer da equipe técnica e do Ministério Público (ECA, art. 

50§1º e 2º). 

Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições determinadas pela 

legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudo, ou verbalmente, na audiência, 
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além de desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e 

outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, estando assegurada a sua livre 

manifestação do ponto de vista técnico A autoridade judiciária determinará, nos procedimentos 

para colocação em família substituta, “a realização de estudo social ou, se possível perícia por 

equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso 

de adoção, sobre estágio de convivência” (arts 150 e 167). 

A adoção é um ato jurídico e social e dentre as medidas protetivas do Sistema de 

Garantias de Direitos, é a única cuja competência é exclusiva da Justiça da Infância e Juventude. 

A adoção é precedida de estágio de convivência, com prazo determinado pela autoridade 

judiciária, devendo ser observadas as peculiaridades do caso, sendo possível haver a dispensa do 

estágio, caso a criança tenha menos de um ano de idade ou se tratando de criança ou adolescente 

que já esteja em companhia dos adotantes, por um tempo suficiente, em que seja possível 

caracterizar a existência de vínculos afetivos (art 46e§ 1º).  

Assim, ao trabalhar com a temática da adoção, é importante discutir a categoria 

família, pois ela é um componente fundamental para a decisão da equipe técnica a respeito da 

adoção de crianças e adolescentes.   

SILVA (2001), ao analisar os procedimentos técnicos e jurídicos relacionados à 

adoção nas Varas da Infância e Adolescência, identificou disparidades nas ações de adoção, 

metodologias diferentes e a inexistência de equipe técnica especializada na maioria das comarcas, 

apontando ainda os critérios diferenciados para a convocação dos candidatos.  

Em 2000, apenas a Segunda Vara da Infância e da Juventude de Recife tinha 

estabelecido critérios para seleção de candidatos à adoção, conforme portaria 01/ 2000.  

Os critérios estabelecidos consideram que os pretendentes residentes no Estado têm 

preferência sobre os residentes fora do Estado, considerando-se nesses dois primeiros critérios a 

importância de se manter a referência e identidades culturais, regionais, climáticas e lingüísticas 

do adotado. Os pretendentes casados ou que vivem sob regime de união estável têm preferência 

sobre os solteiros; candidatos interessados em adotar grupos de irmãos têm prioridade; o casal 

que não tem filhos sobre aqueles que já tenham; os que tiverem a menor prole sobre aqueles com 

maior prole; os  estéreis terão preferência sobre os férteis. Os pretendentes casados ou com união 



 

 

 

37 

estável mais antiga, terão preferência sobre os mais recentes, os mais novos têm preferência sobre 

os mais velhos e, por fim, havendo igualdade de condições, a preferência será dada ao que estiver 

primeiro cadastrado.  

Para a autora, o tipo ideal de família, nesses critérios, segue o modelo de família 

nuclear burguesa e, apesar dos critérios significarem uma preocupação com o bem-estar da 

criança e do adolescente, também favorece o casal, ou seja, dar uma família para uma criança e 

uma criança para uma família. 

Becker (1994, p. 71) ao discutir o tema de crianças abandonadas e de adoção, 

considera que juntamente com o mito de que há milhões de crianças abandonadas, afirma-se que 

existe “uma necessidade, ou um direito das pessoas ou casais sem filhos biológicos de adotar 

uma criança. Coloca-se, assim, na mesma ordem de valor o direito da criança a ser criada e 

educada em uma família e o direito dos adultos de possuírem os filhos que lhes teriam sido 

negados pela natureza”. Considerar o desejo ou a aspiração, de exercer uma paternidade ou 

maternidade, como se fosse uma necessidade básica ou direito, levou muitas vezes a atitudes 

equivocadas nos procedimentos de adoção. Nesses casos, a adoção deixou de ser considerada 

como um dos caminhos para solucionar problemas de crianças, para satisfazer as necessidades 

dos adultos. 

Pio (2003) pesquisou a dimensão ética do exercício profissional do assistente social 

nos processos de adoção de crianças e adolescentes, especificamente nos processos de habilitação 

de candidatos à adoção. Procurou identificar os elementos de valor que orientam e fundamentam 

tanto o estudo social, quanto o parecer conclusivo que subsidiavam as decisões judiciais. Para a 

pesquisadora, foi possível constatar que “as orientações de valor estão expressas, 

predominantemente no elemento família, sendo valorados os aspectos da organização, da 

constituição e das relações familiares assentadas numa visão conservadora e legalista de família”. 

(PIO, 2003, p. 107) 

Ao realizar uma pesquisa extensiva sobre a adoção no Brasil e sobre a situação das 

famílias adotivas, Weber (2001, p. 248) defende que os Juizados da Infância e Juventude, 

especialmente a equipe de adoção, precisa rever seus conceitos e se preparar melhor para o 

trabalho. Para a autora, há uma ênfase muito grande na preparação dos adotantes e das crianças, 
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mas se esquece de enfatizar a preparação dos técnicos. A referida autora considera ainda que o 

Poder Judiciário é permeável aos mitos e preconceitos. Verifica-se a reprodução e o 

fortalecimento desses mitos e preconceitos na atuação dos profissionais na medida em que, ao 

exercerem o seu fazer/saber/poder profissional, estabelecem critérios técnicos que não 

correspondem às exigências legais. Esses critérios muitas vezes, são resultantes de um repertório 

intelectual/cultural defasado, inconsistente e carente de atualização. 

No entanto, ao discutirmos sobre a prática profissional, não devemos deixar de lado o 

contexto das construções do conhecimento a respeito das ações da profissão, ou seja, como os 

profissionais constroem o seu conhecimento e interpretam as novas realidades e de como 

interagem com elas. 

Em nossa experiência profissional no contexto do Poder Judiciário, nesses últimos 

oito anos, na área de adoção, chamaram a nossa atenção as formas variadas com que os 

profissionais da área de Psicologia e Serviço Social, na região metropolitana do Recife, lidam 

com o tema da adoção em sua prática, quando convocados para avaliação e emissão de pareceres 

nos procedimentos de cadastramento de candidatos à adoção. Algumas discussões foram 

realizadas em encontros internos do Poder Judiciário, e a questão da ausência de “padronização”, 

quanto às avaliações dos referidos candidatos à adoção, continua sendo uma temática discutida. 

Percebia-se nestas discussões a utilização de referenciais, para uns sustentados por referenciais 

teóricos e para outros apoiadas em posturas e valores morais, consolidados numa perspectiva 

religiosa, machista, racista, etc. Questionava-se a “qualidade” da família, a idade dos 

pretendentes, os novos arranjos familiares e a diferença de idade entre a criança e o pretendente à 

adoção. Aspectos relacionados à maturidade psicológica e à motivação também eram pontos 

abordados. Outras discussões estavam relacionadas ao que chamavam de “motivação ilegítima” 

em situações que indicavam o interesse do pretendente em adotar com o intuito de ter uma 

companhia na velhice ou considerações a respeito do ambiente inadequado, bem como a questão 

da opção sexual do pretendente e seus determinantes na formação psicológica e moral do 

adotado. Identificamos a preocupação quanto ao sucesso de uma adoção e sua relação com a 

escolha da família e o poder de decisão sobre o destino de alguém. Afinal, eram vários discursos, 

nem sempre convergentes, sobre o mesmo objeto. 
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O ECA não estabelece criteriosamente o que vem a ser um ambiente adequado; o que 

vem a ser uma família bem constituída, o que vem a ser adequado para um pretendente à adoção 

residente na capital ou no interior ou em outra região do país. O insucesso de uma adoção 

também é apontado pelos profissionais como o resultado da escolha equivocada de uma família. 

Obviamente, algumas dessas questões permanecem sem respostas. 

A objetividade é uma postura solicitada para os técnicos que trabalham no Judiciário, 

quando têm que emitir parecer. Mas o ato humano está atrelado, aos valores, mitos, preconceitos, 

anseios e à subjetividade do técnico. 

A prática profissional dos técnicos das Varas da Infância e Juventude, para nós não 

passa incólume a toda esta discussão. Os técnicos são sujeitos do seu tempo, constroem seus 

arcabouços teóricos e também avaliam seu objeto de estudo, em função dos seus valores, 

ideologias e construções sociais. 

 

 

3 PRÁTICA PROFISSIONAL E SEUS ENTRELACES NA ADOÇÃO 

 

 

Para falar a respeito do fazer profissional, busca-se geralmente encontrar uma 

coerência entre esse fazer e o sentido atribuído ao trabalho profissional, à sociedade e ao homem, 

as prioridades definidas e as formas de sua operacionalização, quer seja no processo formativo, 

quer no fazer profissional. Embora haja idéias hegemônicas, elas não são únicas. Tanto nas 

prioridades definidas quanto na sua operacionalização, existem posturas diversas e diferentes 

óticas. O saber transmitido na formação profissional agrega conhecimentos, valores, modelos, 

símbolos e é acumulado no próprio fazer e no viver de formadores e formandos. Os 

conhecimentos transmitidos estão intimamente ligados às condições históricas dos profissionais, 

dos sujeitos da formação e dos jogos de interesses polarizados. (NICOLAU, 2004, p. 83) 

A formação profissional é um processo que integra indivíduos a partir de suas 

condições de comunicabilidade, não é uma abstração e vai além da transmissão linear de teorias. 

Essas teorias e os seus métodos serão definidos em função das prioridades estabelecidas, a partir 
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do jogo de forças que estão interagindo nos diversos níveis da totalidade social. É importante 

ainda ressaltar, que o saber e o fazer estão atrelados às condições conjunturais é um saber ético e 

político. 

Nicolau (2004) considera que na tentativa de vincular o fazer profissional ao processo 

formativo, este, muitas vezes, se distancia do primeiro sob a regência de alianças e antagonismos 

que os extrapolam. A autora identifica que seja pelo isolamento dos profissionais da academia em 

relação à atividade profissional, seja pelo poder de que se investem como formadores ao se 

tornarem definidores de um dever-ser do exercício profissional que nega o concreto, seja ainda 

pela defesa dos que não reconhecem na formação sua identidade profissional, todos conjugam 

interesses e disputas que se articulam ao concreto. Em outras palavras, a formação e o exercício 

profissional são construções históricas e como tais se articulam à prática da sociedade, “espelham 

a história, a cultura e o jogo de interesses que se polarizam naquela totalidade” (Nicolau, 2004, p. 

84). Há, desta forma, uma dicotomia e conflito entre a formação, atomizada, idealizada ou 

abstrata e o fazer profissional, repetitivo, fragmentado ou instrumental, e as suas conseqüências. 

Em decorrência, sobretudo nas profissões que tem a intervenção social como objeto direto, a 

formação acadêmica pode se tornar abstrata ao se desvincular do processo histórico em 

construção contínua. 

Os saberes construídos, na formação e no fazer profissional, não serão 

necessariamente antagônicos. Eles poderão comportar contradições e complementaridades uma 

vez que espelham o dinamismo da totalidade social, tanto em seus espaços como no tempo, bem 

como toda a complexidade dos indivíduos que a constituem e são constituídos por ela. Assim, é 

necessário considerar a pluralidade dos saberes, tanto quanto integrar a vinculação entre saber e 

poder. “Saber que é poder articula hegemonias que justificarão teorias e práticas. O saber e o 

fazer não comportam neutralidade, pois espelham opções, estabelecendo proximidades e 

diferenças” (NICOLAU, 2004, p. 96). 

No sentido dessa pluralidade de saberes, Ramos (2003, p. 88), ao abordar a questão 

do trabalho interdisciplinar, pondera que a interdisciplinaridade passa a ser pensada como uma 

via de congregação dos saberes através do trabalho em equipe, onde se supõe que se formaria 

uma espécie de sujeito coletivo. Neste sentido, a interdisciplinaridade pretende romper com a 
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divisão social clássica de saberes e do trabalho instituída pela sociedade moderna, que segmenta e 

parcela o conhecimento.  

As conclusões da sua pesquisa pretendem mostrar que embora o agente profissional 

construa a particularidade do seu ser profissional, as atividades interventivas, a dinâmica, os 

recursos e os objetivos do seu trabalho não estão encerrados em si mesmo. Ele imprime sua 

marca pessoal em sua ação profissional, mas ele estará determinado por instâncias macro-

estruturais, uma vez que toda profissão é definida pelas necessidades sociais.  

Trabalhos como o de Freitas (2004, p. 1-2), sob a perspectiva da interdisciplinaridade 

na interface jurídica aplicada ao Direito, enfatiza a importância da Psicologia Jurídica, tendo 

como pano de fundo as representações sociais de família e infância no discurso jurídico. A autora 

observa que os Psicólogos lidam com novas concepções de família em contradição com a 

legislação e, citando Ferro-Bucher, reafirma que o universo simbólico representacional da família 

em geral, fica desconhecido para os profissionais do judiciário. O sentido de uma ação individual 

poderá ser visto diferentemente, sob o ponto de vista legal e sob o olhar da cultura familiar onde 

ocorreu a ação. O que a Psicanálise teria a contribuir para esta discussão no campo do Direito? 

Numa perspectiva psicanalítica, Barros (2001) aborda a prática do psicólogo 

judiciário e considerando  a força dos pareceres  e do lugar em que se encontra o discurso 

psicológico, afirma que a ética aponta para o compromisso com a verdade não-toda, pois não é 

possível capturá-la por completo. Nenhum diploma acadêmico detém a chave para desvendar o 

saber sobre o sujeito, nem este tampouco, terá a chave de acesso ao saber sobre sua verdade. A 

autora considera que sustentar um trabalho interdisciplinar é uma tarefa árdua onde o poder 

aniquila a discussão e impõe sua ordem. Numa leitura crítica do sistema jurídico diz que: 

   

O Direito não garante o que é justo e que ele é a mais antiga forma de reger o gênero 
humano de acordo com o poder instituído. A interpretação da lei faculta aos seus 
intérpretes as mais diversas formas de fazer justiça, sendo que cada caso é julgado e 
sentenciado de acordo com o jogo de forças que encenam a cena jurídica, no instante de 
sua apreciação, jogo que muitas vezes, para além das falácias retóricas de seus 
operadores engendram forças de poder vindas do arcabouço político, ideológico e moral, 
acarretando em alguns casos, com violência da imposição jurídica, o massacre da 
subjetividade, a tortura simbólica da singularidade, forjando uma massificação, uma 
submissão, típica aos interesses opressores e coercitivos do poder. (BARROS, 2001, p. 
9) 
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A partir do percurso que fizemos sobre família nas várias perspectivas, o abandono de 

crianças e as políticas para o seu atendimento e proteção, e a adoção, como um instituto jurídico 

para a inserção numa família substituta, pretendemos contribuir na discussão da prática 

profissional e sua relevância no contexto de adoção.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) ao tratar do Direito à convivência 

familiar e comunitária, aponta claramente o lugar de destaque da família nas condições 

necessárias ao desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. 

Os indicadores sociais demonstram as mudanças nos arranjos familiares e suas novas 

constituições, as teorias que abordam a origem da família são diversas e encontramos novas 

leituras a seu respeito que vislumbram novas funções da família e atribuições aos seus membros. 

Nesse sentido, compreendemos ser de fundamental importância um estudo que 

busque identificar e analisar as representações sociais dos técnicos que trabalham com o 

cadastramento de pretendentes à adoção, sobre a família, de como pensam e porque pensam a 

respeito delas e de como elas contribuem para a emissão dos pareceres emitidos. 

Estamos diante de legislações que priorizam determinados modelos tradicionais de 

família, de novas perspectivas teóricas sobre família, e de vários arranjos e novas configurações 

familiares. Sabemos da repercussão do abandono de crianças e adolescente e do dever do Estado 

e da sociedade civil em proteger e oferecer-lhes um ambiente familiar. Os estudos enfocam a 

função da família como espaço de construções de relações sociais e de grande importância na 

constituição dos indivíduos. O psicólogo e o assistente social vêm construindo seu espaço no 

âmbito do judiciário e o fazer profissional depara-se com a responsabilidade de responder a uma 

questão social que é a de qual família escolher para crianças e adolescentes abandonados. A 

questão que formulamos é: Como os técnicos trabalham com noção de família no contexto da 

adoção no processo de cadastramento de pretendentes a adoção? 

Parece-nos razoável pensar que haja um nível de conflito na construção desses 

modelos, nos quais tais profissionais se apóiam para definir suas práticas, havendo a necessidade 

de analisar seu objeto de estudo, sua ação profissional, os critérios que os levam a interpretar, 

construir a realidade que se apresenta e como dirigem e justificam as condutas e as práticas 

sociais. 
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Consideramos a da Teoria das Representações Sociais um referencial teórico 

importante para responder à nossa questão, uma vez que viabiliza a compreensão simbólica do 

pensamento e da ação dos atores e grupos sociais. Tal teoria encaminhou a nossa pesquisa 

seguindo três perguntas propostas por Jodelet (1981): 1- Quem sabe; 2- O que e como sabe; 3- 

Sobre o que sabe e com que efeito. Essas questões se referem às três dimensões geradoras da 

unidade e da coerência no processo de construção das representações sociais: a informação, 

atitude e imagem. 

 

 

4 O CAMPO DE ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Uma das grandes questões que se coloca no campo das ciências humanas e sociais é 

saber como o homem compreende e se relaciona com a realidade, como ele a interpreta e qual o 

sentido que dá a ela. São vários os modos através dos quais podemos entender como o homem 

produz o conhecimento. Destacamos aqui o conhecimento do senso comum que são 

conhecimentos produzidos pelos homens, através dos quais, buscam-se respostas às suas questões 

quanto ao mundo em que vivem. Tal conhecimento se diferencia do conhecimento científico. 

Mas o que o diferencia? 

A diferença se impõe, através das características próprias do conhecimento científico 

ao reunir “um conjunto de hipóteses e conceitos, articulados em um sistema dedutivo de modo a 

que algumas dessas hipóteses sejam premissas, e a outras, a sucedam logicamente” (SANTOS, 

2005, p. 18).  

A estreita ligação com a observação e o seu caráter provisório, são duas grandes 

características nas teorias científicas modernas. Ora, se considerarmos a teoria científica não 

como verdade acabada, podemos considerar também outras explicações como possibilidade de 

modelos a serem adotados. Como Moscovici através de sua teoria das representações sociais, 

contribuiu para o conhecimento da realidade, com o olhar atento para o senso comum? 
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Para o referido autor, o conhecimento comum não se contrapõe ao conhecimento 

científico. Sua inscrição se dá de modo diferente, numa ordem de conhecimento da realidade, é 

uma forma de saber diferenciado, tanto na sua forma de elaboração quanto na sua função. São, 

portanto, formas de conhecimento de natureza diferente, construídos por processos diversos e 

cada um deles com funções específicas. 

Moscovici propõe um estudo do conhecimento do senso comum através das 

Representações Sociais. Veremos a seguir quais são as suas proposições. 

O primeiro ponto a ser destacado é que falar em representações sociais é remeter ao 

conhecimento produzido no senso comum. Todavia, não é todo e qualquer conhecimento, mas 

uma forma de conhecimento compartilhado, articulado e “que se constitui em uma teoria leiga a 

respeito de determinados objetos sociais” (SANTOS, 2005, p. 21). 

O segundo ponto é que falar na teoria das representações sociais remete ao modelo 

teórico, um conhecimento científico que busca compreender e explicar a construção desse 

conhecimento leigo. A teoria das representações sociais visa, portanto, compreender o fenômeno 

das representações sociais. Sua proposta se refere ao estudo de um fenômeno específico e 

delimitado: as teorias do senso comum, que são conjuntos de conceitos articulados, tendo nas 

práticas sociais sua origem e nas diversidades tais teorias têm como funções dar sentido à 

realidade social, produzir identidades, organizar as comunicações e orientar condutas grupais. 

Nesse sentido, comunicação e representação social são inseparáveis e interdependentes. 

(SANTOS, 2005, p. 22). 

As pesquisas desenvolvidas no campo das Representações Sociais, nos últimos trinta 

anos, consensualmente, recorrem ao conceito desenvolvido por Moscovici e usam como 

referência o seu estudo publicado no texto La Psychanalyse, Son Image et Son Public (1961), 

publicado no Brasil com o título de Representação Social da Psicanálise. Tal estudo apresenta os 

resultados de uma pesquisa realizada na França a respeito das representações que circulavam 

sobre a psicanálise na sociedade francesa. O estudo das representações sociais, sob o ponto de 

vista epistemológico, passou a ser reconhecido como um novo quadro teórico-metodológico 

fundamental às pesquisas, particularmente no campo da Psicologia Social. A noção de 

representação social foi utilizada, pela primeira vez por Moscovici para designar o que ele 
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chamou de teorias do senso comum, utilizadas para orientar as condutas e ações dos grupos 

sociais. Para o autor os grupos sociais utilizam sistemas de referências para classificar pessoas e 

grupos e interpretar os acontecimentos da vida cotidiana. 

  

É uma modalidade do conhecimento particular que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação entre indivíduos [...] A representação é um corpus 
organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais, os homens 
tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação 
cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 1978, p. 26-
28). 

 

O que o estudo das representações sociais mostra é que o sujeito não é um simples 

codificador de mensagens recebidas de fora pelas quais não reproduz passivamente o objeto. Ele 

é ativo e reconstrói a realidade. Para Moscovici, as representações sociais têm um componente 

cognitivo, mas não se reduz a isto, pois também tem o componente social. Aplicadas para 

analisar e explicar a relação das categorias indivíduo e sociedade, gradativamente as idéias de 

Moscovici atraíram pesquisadores das mais diversas áreas de conhecimento, interessados nas 

discussões relacionadas à cognição social, à comunicação social e à dinâmica das práticas sociais, 

situadas numa perspectiva de estudo psicossocial. 

O estudo das Representações Sociais, originariamente desenvolvido na Psicologia 

Social, vem se constituindo num campo de investigação profícuo nas ciências sociais e humanas 

como, por exemplo: na antropologia, na lingüística, na sociologia, na história e na psicologia e na 

sociologia, e se encontra em plena expansão na América Latina e no Brasil. A Teoria das 

Representações Sociais (TRS) tem possibilitado a compreensão de diferentes realidades sociais, 

além de uma maior articulação entre os diferentes ramos do saber tendo trazido à tona aspectos 

até então desconhecidos dessas áreas. (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE 2000). 

Moscovici (1978), a partir do conceito de representação coletiva (Durkheim 1957, 

1967) inicia a discussão das representações sociais, avançando para um entendimento mais amplo 

e dinâmico, superando assim os limites do sentido de “reprodução” pelo reconhecimento do 

potencial de influência das representações na “produção” de critérios de percepção, pensamento e 

conduta social. Para o autor, o termo representação coletiva, engloba uma enorme classe de 
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conhecimentos e crença que incluíam a ciência, a religião, os mitos e as categorias de tempo e 

espaço e, em função de sua heterogeneidade e impossibilidade de defini-las através de poucas 

características gerais, dificultavam a delimitação do conceito.  

A representação social manifesta elementos da história cultural da sociedade e se 

constitui em fator que repercute valores, conceitos, crenças, padrões de conduta. Ao mesmo 

tempo em que são assimilados e construídos de acordo com a forma com que se representam. O 

autor defende a idéia de que as representações sociais são formas de conhecimento que implicam 

duas faces interligadas como os dois lados de uma folha de papel: o figurativo ou lado imagente e 

o simbólico. Para ele, vivemos numa sociedade que é capaz de recriar conceitos, absorver 

informações originárias das inter-relações sociais e, sobretudo, é capaz de criar suas próprias 

explicações para tornar inteligível o que se apresenta como realidade. 

Santos (2005, p. 24) afirma que na perspectiva de Moscovici a sociedade existe como 

realidade objetiva e produto humano. Essa realidade ao ser apropriada pelo sujeito, se torna uma 

realidade subjetiva e, nesse processo de apropriação, “o sujeito não reproduz os elementos da 

realidade objetiva, há um processo de reconstrução da realidade, no qual os aspectos cognitivos e 

sociais entram em jogo”. Segundo ele, representar implica sempre um sujeito e um objeto 

intrinsecamente ligados. Esse laço com o objeto é uma parte intrínseca do laço social e deve ser 

interpretado neste quadro. 

A reconstrução do sujeito sobre o objeto se dá a partir de informações que ele recebe 

de e sobre o objeto: “Tais informações são filtradas e arquivadas na memória de forma 

esquemática e coerente, constituindo uma matriz cognitiva do objeto que permite ao sujeito 

compreendê-lo e agir sobre ele”. (SILVA, apud, SANTOS, 2005, p. 25). 

Assim, a representação social pode ser definida “como uma visão funcional do 

mundo, que permite ao indivíduo ou grupo dar um sentido a suas condutas e compreender a 

realidade através de seu próprio sistema de referência, logo, adaptar-se e definir seu lugar nessa 

realidade” (ABRIC, apud, SANTOS, 2005, p. 25) 

Por ser um sistema de pensamento complexo, as RS colocam em evidência, a 

interpelação entre indivíduo e sociedade no processo de construção e reconstrução da realidade 

social, ressaltando a importância do reconhecimento e a inclusão da diversidade lingüística, 
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histórica, ideológica, política, religiosa, psíquica, cognitiva, cultural, etc. Nessa lógica 

organizadora, o senso comum posiciona-se de forma crítica frente aos estudos que se prendem a 

um elemento determinante da representação da realidade ou recorrem a uma única modalidade de 

discurso para definir uma representação de mundo. Essa lógica torna-se um instrumento capaz de 

elucidar os elementos contextuais e cognitivos que constituem a relação indivíduo/sociedade 

expressa na construção das representações sociais. 

Assim, Moscovici sugere que: 

  

Pessoas longe de serem receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e 
comunicam incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às 
questões que eles mesmos colocam. Nas ruas bares, escritórios, hospitais, laboratórios, 
etc. as pessoas analisam, comentam, formulam “filosofias” espontâneas, não oficiais, 
que têm um impacto decisivo em suas relações sociais, em suas escolhas, na maneira 
como eles educam seus filhos, como planejam seu futuro, etc. os acontecimentos, as 
ciências, e as ideologias apenas lhes fornecem o “alimento para o pensamento” (2003, 
p.45). 

  

O seu estudo deve sempre articular “elementos afetivos, mentais e sociais e, 

integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, a considerações das relações 

sociais, que afetam as representações sociais e a realidade material, social e ideal sobre as quais 

elas vão intervir.” (Jodelet, 1989, p. 36) E sua análise deve sempre levar em consideração os 

componentes cognitivo e o social, isto é, considerar a análise das relações entre o processo 

individual de conhecimento, processo simbólico cultural e ideológico. 

Para Moscovici, a aparente fragmentação ou ausência de lógica do conhecimento do 

senso comum, só pode ser entendida a partir do momento em que se compreende o contexto 

social no qual ele foi produzido. Assim, o conteúdo do conhecimento é tão importante quanto o 

seu processo de construção. Nesse contexto, podemos perguntar: Quais os determinantes sociais 

das representações? Por que construímos representações sociais a cerca de determinados objetos?   

O autor aponta três determinantes sociais das representações: pressão a inferência, 

por se considerar que o sujeito é chamado a se posicionar sobre diversos assuntos, buscando 

constantemente o consenso com o seu grupo; dispersão de informações, na qual diante da 

defasagem o nosso conhecimento e posição que deve tomar, o sujeito escolhe aquelas que mais se 
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harmonizam com suas posições construídas ao longo da sua história, incluindo aí valores 

familiares, grupo de amigos, grupos políticos, religiosos, culturais e isto é denominado de 

focalização sobre determinados aspectos do objeto. 

O sujeito então, diante da pressão à inferência, dispersão de informações e da 

focalização, constrói códigos comuns para “classificar e nomear de maneira unívoca as partes de 

seu mundo, de sua história individual e coletiva” (MOSCOVICI, apud, SANTOS, 2005, p, 29). 

Ao se compartilhar teorias do senso comum sobre determinados objetos, se assegura 

a comunicação entre as pessoas e fornece um guia para suas condutas. Portanto, a finalidade de 

todas as representações “é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não-familiaridade” 

(Moscovici, 2003, p. 54). O autor prossegue seu argumento afirmando que, “todos querem sentir-

se em casa, a salvo de qualquer risco, atrito ou conflito” (MOSCOVICI, 2003, p.54). 

Quando Moscovici se refere ao pensamento socialmente compartilhado, ele considera 

que formas de pensar não são consensos dentro de um grupo, tampouco que haja uma 

homogeneidade de pensamento. Contrariamente, as representações sociais incluem convergências 

que trazem a “familiaridade”, bem como as divergências de pensamento que provocam 

mudanças. Mas, quais seriam as dimensões de uma representação social que dizem respeito à 

formação do conteúdo da representação? 

As representações sociais podem ser caracterizadas como uma construção social da 

realidade, ordenada a partir de três sistemas possíveis de serem identificados nas modalidades 

discursivas, construídas pelos indivíduos, quando precisam comunicar algo. São elas: 

 

A atitude manifesta a orientação do sujeito em relação ao objeto da representação, ou 
seja, é um posicionamento direto do sujeito em relação ao objeto representado, que 
implica na construção de um juízo de valor e qualificação positiva, negativa ou neutra. A 
informação contempla a dimensão do conceito, isso significa que a rede de informação 
circulante, nas relações sociais associa-se à organização dos conhecimentos que um 
grupo possui a respeito do objeto. A quantidade e a qualidade da informação faz a 
diferença frente à posição do sujeito com relação a um dado objeto. A dimensão campo 
de representação remete à idéia de imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto e 
limitado das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto representação. Essa 
dimensão é referente ao caráter simbólico e interpretativo da representação social que 
transcende ao compromisso de generalizações e estabelecimento de uma única verdade 
sobre um objeto (MOSCOVICI, 1978, p. 67, 70, 78). 
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Para explicar o caráter simultâneo do conceito de representação social, inserido no 

contexto da comunicação social, Moscovici concebeu as representações sociais a partir de dois 

processos indissociáveis os quais lhe dão sustentação, a objetivação e a ancoragem. Eles são 

produto da atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real como qual se 

confronta e ao qual atribui uma significação específica. 

A objetivação transforma o conceito em imagem, reproduz, assim as idéias novas que 

nos chegam tornando-se palpáveis, concretas, exteriores. Consiste, portanto, em tornar concreto, 

quase tangível, o conceito abstrato, como que “materializando a palavra” (SÁ, 1998, p. 39). 

A objetivação une a idéia de não-familiaridade com a de realidade, torna-se a 

verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como um universo puramente 

intelectual e remoto, a objetivação aparece, então diante de nossos olhos física e acessível. 

(MOSCOVICI, 2003, p. 71), 

A objetivação envolve certas operações simbólicas e estruturantes, através das quais 

se dá uma forma a esse conhecimento prático acerca da realidade que é o objeto da representação 

e é a operação que permite a materialização da palavra e a reabsorção do excesso de significados 

pelos quais uma realidade é representada. 

A objetivação se dá a partir de três movimentos: a) a seleção e descontextualização, 

onde apenas alguns elementos do objeto são retidos em função dos significados já existentes. Ao 

serem extraídos, separados, são descontextualizados; b) formação do núcleo figurativo que é a 

construção do núcleo imaginante a partir da transformação dos conceitos apreendidos; c) 

naturalização, onde os elementos construídos socialmente passam a ser percebidos como 

elementos da própria realidade do objeto. 

O processo da ancoragem: 

 

Consiste na integração cognitiva do objeto representado a um sistema de pensamento 
social pré-existente e nas transformações implicadas em tal processo ou dizendo de outra 
maneira, na incorporação de novos elementos de saber em uma rede de categorias mais 
familiares. Segundo Moscovici, ancorar é classificar e denominar: coisas que não são 
classificadas nem denominadas são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo 
ameaçadoras. (SÁ, 1995, p. 39). 
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Para Moscovici: 

 

Desde que possamos falar sobre alguma coisa, avaliá-la e assim comunicá-la, [...] então 
podemos representar o não usual em nosso mundo usual, reproduzi-lo como a réplica de 
um modelo familiar. [...] a neutralidade é proibida pela própria lógica do sistema em que 
cada objeto e ser deve ter um valor positivo ou negativo e assumir um determinado lugar 
numa hierarquia claramente graduada. (MOSCOVICI, 1984, p.128). 

 

O princípio básico dos processos de objetivação e ancoragem é, a rigor, a 

transformação do não familiar em familiar. E para compreender o fenômeno das representações, 

Moscovici considera que é necessário começar do começo, ou seja, a pergunta a ser feita é: Por 

que criamos as representações? E responde que “o propósito de todas as representações é 

transformar algo não familiar, ou a própria não familiaridade, em familiar” (MOSCOVICI, 1984 

p. 24). 

Assim, podemos configurar o campo de estudo das Representações Sociais a partir 

das seguintes premissas (Moscovici, 1978, 1985, 2003): as representações sociais são formas de 

conhecimento prático que se apresentam sob uma modalidade de saber, o senso comum; o campo 

de estudo das representações sociais se propõe à análise das comunicações interpessoais, 

intergrupais e midiática, inseridas na vida cotidiana; as representações sociais são interpretações 

construídas pelos indivíduos por meio do processo cognitivo de assimilação da realidade, a partir 

dos conteúdos compartilhados no seu grupo de pertença; as representações sociais são 

verdadeiras reconstruções das significações, apreendidas no contexto das experiências vividas 

pelo sujeito, assimiladas como opiniões, atitudes, crenças, estereótipos, valores, regras, 

informações, etc. sobre uma determinada realidade;  as representações sociais são compostas de 

figuras e de significações compartilhadas na dinâmica da comunicação social as quais 

consolidam uma modalidade de  conhecimento expresso sob diversas modalidades de linguagem; 

as representações sociais têm a função de orientar condutas, fazer circular as informações, 

construir opiniões e definir atitudes estabelecidas e partilhadas na dinâmica da comunicação 

social. 

Podemos concluir a respeito da relevância do conceito de representação social que é 

um conceito abrangente, que compreende outros conceitos tais como atitudes, opiniões imagens, 
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ramos de conhecimento, além de possuir poder explanatório que não substitui, mas incorpora 

outros conceitos, indo mais a fundo na explicação causal dos fenômenos. O elemento social 

presente nas representações sociais é constitutivo delas e não se apresenta como uma entidade 

separada. O social não determina a pessoa, mas é parte substantiva dela. O ser humano é tomado 

como essencialmente social. É por isso, um conceito: dinâmico, gerador (generativo) relacional, 

amplo e político-ideológico (valorativo) e por tudo isso, social (GUARESCHI, 1994, p. 203). 

Representar não é apenas reproduzir, mas sim construir algo que é assimilado e 

interpretado, conseqüentemente, passando a ter autonomia de criação individual ou social. 

Portanto, as construções cognitivas existem onde o sujeito e o objeto passam a ser a partir do que 

eles representam ou são representados. 

 

Representar uma coisa [...] não é,com efeito, simplesmente duplicá-la; é recolocá-la, 
reconstruí-la, modifica-lhe o texto. A comunicação que se estabelece entre o conceito e a 
percepção, um penetrando no outro, transformando a substância concreta comum, cria a 
impressão de realismo.[...] Essas constelações intelectuais uma vez fixada nos fazem 
esquecer que são obras nossa, que tiveram um começo e que terão um fim, que sua 
existência no anterior leva marca de uma passagem pelo psiquismo individual e social 
(MOSCOVICI, 1976, p.56-57). 

 

A representação social é apresentada por Moscovici como uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamento e a comunicação 

entre os indivíduos e é neste contexto que se insere o trabalho da equipe interprofissional das 

Varas da Infância e Juventude. Apoiando-se nesta teoria, procura-se não apenas conhecer, mas 

compreender atitudes e opiniões e estereótipos na ação de cadastramento de pessoas à adoção. 

Jodelet (2001, p. 22) propõe a seguinte conceituação geral: 

 

Reconhece-se que as representações sociais – enquanto sistemas de interpretação que 
regem nossa relação com o mundo e com os outros – orientam e organizam as condutas 
e as comunicações sociais. Da mesma forma, elas intervêm em processos variados, tais 
como a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e 
coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 
transformações sociais. 
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Ressalta-se assim, que na Representação Social, pode-se investigar o que pensam os 

indivíduos a respeito de determinado objeto, porque pensam e como pensam. 

As representações sociais são, portanto, modalidades de pensamento prático, 

orientadas para a comunicação, a compreensão e o domínio do ambiente social, material e ideal. 

Enquanto tal, elas apresentam características específicas no plano da organização dos conteúdos, 

das operações mentais e da lógica. A marca social dos conteúdos ou dos processos de 

representação refere-se às condições e aos contextos nos quais emergem as representações, as 

comunicações pelas quais circulam, as funções que elas servem na interação com o mundo e com 

os outros. 

Neste contexto, os indivíduos são considerados atores sociais, situados em posições 

psicológicas e sociais frente aos episódios cotidianos. Enquanto sujeitos cognitivos, afetivos e 

sociais, produzem e comunicam aos seus pares, incessantemente suas próprias representações, 

designadas como consciência partilhada pelo grupo sobre a realidade objetiva. Partilhando de 

uma consciência prática, os atores sociais podem se comunicar e procurar soluções específicas 

para as questões colocadas a si mesmo ou ao seu grupo de pertença. 

Para Moscovici, o conceito de representação social enquanto conhecimento 

legitimamente social comporta três grandes ocorrências diferenciadas pelo tipo de relação que 

estabelece entre os membros do grupo.  

 

Elas podem ser partilhadas por todos os membros de um grupo altamente estruturado. 
No caso, essas representações são hegemônicas. Prevalecem implicitamente em todas as 
práticas simbólicas ou afetivas. Elas parecem ser uniformes e coercivas. Refletem a 
homogeneidade e a estabilidade que os sociólogos franceses tinham em mente quando 
chamavam essas representações coletivas. Outras representações são a conseqüência da 
circulação do conhecimento e das idéias pertencentes a subgrupos que se encontram em 
contato mais ou menos estreito. Essas são representações emancipadas com certo grau 
de autonomia, em relação aos segmentos interagentes da sociedade. Elas têm uma 
função complementar na medida que resultam do intercâmbio e partilham de um 
conjunto de representações ou símbolos. Há um outro conjunto de representações 
geradas no curso de conflitos sociais, de controvérsias sociais, e a sociedade como um 
todo não as compartilha. Elas são determinadas por relações antagônicas entre os 
membros e orientadas para serem mutuamente exclusivas. Essas representações 
polêmicas devem ser vistas no contexto de uma oposição ou luta entre os grupos e são 
freqüentemente expressas em termos de diálogo com um interlocutor imaginário. (SÁ, 
1995, p. 31, 32). 
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As representações como uma forma de saber, permitem aos indivíduos 

compreenderem e explicarem a realidade, construindo novos conhecimentos e, assim, podem ser 

compreendidas com uma função de saber. Integrando novos conhecimentos aos saberes 

anteriores, fazem do novo algo assimilável e compreensível numa função de saber 

conhecimentos. Essas representações por situarem os indivíduos e os grupos no campo social, 

permitindo-lhes a elaboração de uma identidade social se constitui também como uma função 

identitária. Elas orientam os comportamentos e as práticas, numa função de orientação. 

Permitem justificar a posteriori os comportamentos e as tomadas de posição e, nesse sentido, 

assume um papel importante porque permite reforçar a diferenciação social, uma vez que 

justifica, preserva e mantêm a distância social entre grupos, função justificadora.(ALMEIDA, 

2005, p. 123, 124). 

Enquanto fenômeno cognitivo, as representações sociais são simultaneamente ato de 

pensamento e ato de interpretação da realidade. Enquanto tal envolve a pertença social dos 

indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as internalizações de experiências, 

práticas, modelos de conduta e pensamento, socialmente transmitidos pela comunicação social 

que a eles estão ligados (Jodelet, 2001, p. 22). Portanto, alcançar a organização dos processos 

representativos na sua dimensão prática requer apreendê-los como sistemas simbólicos 

interpostos entre o sujeito e o objeto. Como sistemas de comunicação, os processos 

representacionais possuem duas funções: o “intercâmbio social” e o “pensamento generalizado”  

possibilitando as instâncias do mundo real sejam ordenadas em categorias conceituais e 

partilhadas pelos indivíduos. O que significa então, ordenar o mundo em categorias? 

Ordenar o mundo em categorias é o mesmo que dizer que os indivíduos utilizam a 

linguagem como um sistema simbólico para nomear os objetos, classificando-os, segundo um 

conjunto de atributos que possuem em comum. Como um sistema simbólico, o conceito é o 

termo em que esse conjunto de atributos constitui-se em significado e com o qual a classe de 

objeto que o possui é referida.  

Portanto, as categorias de representação social são definidas pelos indivíduos como o 

conjunto de atributos e tornam-se componentes indispensáveis à objetivação da realidade, pois se 

materializam sob a forma de palavras. As categorias também são estabelecidas, de acordo com as 
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características dos elementos encontrados no mundo real, selecionados como relevantes pelos 

diversos grupos culturais, o que pode ser equivalente ao processo de ancoragem da representação 

social. Assim, é o grupo de pertença, em que os indivíduos atuam, que lhes fornece o universo de 

significados com o qual o real se torna tangível através das categorias (conceito), expressas pelas 

palavras usadas na cultura.  

Vemos assim, a importância do processo de categorização na análise das 

representações sociais. Sendo os processos representacionais mediados e ordenados 

simbolicamente por categorias, estas expressam organizações culturalmente constituídas e, 

quando internalizadas pelo indivíduo, constituem o material simbólico que se encarrega de fazer 

a naturalização do conhecimento do senso comum. 

Como já foi dito anteriormente, os indivíduos, através das representações sociais, 

internalizam as atribuições inerentes ao objeto, tornando-o familiar, e a realidade possível de ser 

partilhada. O sentido do termo familiar, aplicado à representação social, significa que toda ação 

humana objetivada pelo agir, representar, pensar, transformar, está ancorada nas significações 

partilhadas na interação social, constituídas por múltiplas formações sociais em função de 

critérios culturais específicos. O caráter histórico da capacidade humana de se comunicar e usar a 

linguagem mostra-se como atividade socializadora e atravessada por diferentes níveis de 

organização social. E enquanto organização social circunscreve-se à materialidade e à 

historicidade dos conteúdos das representações sociais, não podendo ser considerada como 

episódio isolado, portanto, desconectadas de uma contextualidade histórica, social, política, 

ideológica, socialmente partilhada. 

A teoria das representações sociais conheceu vários desdobramentos, três grandes 

correntes teóricas complementares, compatíveis entre si, na medida em que provêm de uma 

mesma matriz básica e de modo algum a desautorizam. (Sá, apud, Almeida, 2005, p. 127, 128). 

Os três grandes pesquisadores são Jodelet, Doise e Abric. A abordagem culturalista de Denise 

Jodelet, que caracteriza as representações sociais como um instrumento teórico capaz de nos 

dotar de uma visão global do que é o homem em seu mundo de objetos. A preocupação básica 

dessa abordagem é apreender os discursos dos indivíduos e dos grupos que mantêm a 

representação de um dado objeto; apreender os comportamentos e as práticas sociais através das 
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quais essas representações se manifestam, examinar os documentos e registros onde estes 

discursos, práticas e comportamentos são institucionalizados; A abordagem societal de Willem 

Doise, cuja característica de trabalho é a busca de articulação de explicações de ordem individual 

com explicações de ordem societal, mostrando que os processos que os indivíduos dispõem para 

funcionar em sociedade são orientados por dinâmicas sociais; a abordagem estrutural de Jean-

Claude Abric, que propõe a Teoria do Núcleo Central, na forma explicativa da organização 

interna das representações sociais. (ALMEIDA, 2005). 

No Brasil, vem crescendo as pesquisas na área de Representações Sociais, 

objetivando compreender os vários fenômenos brasileiros. Destacamos trabalhos como os de 

Santos, (1990) a respeito da identidade e aposentadoria, Santos e Belo (2000) sobre velhice; 

Arruda (1998) e a instituição de um imaginário brasileiro a respeito da natureza e das/os 

brasileiros; Jovchelovitch (2000) e as representações e esfera pública e de como ela é pensada e 

representada por cidadãos comuns, o modo como ela aparece na mídia e na vida cotidiana e como 

emerge enquanto representação social no Brasil; Trindade e Enumo (2002), cujo estudo 

investigou as representações sociais da infertilidade feminina entre mulheres de diferentes 

estratos sociais, onde confirmou a permanência da concepção da infertilidade como uma 

condição estigmatizante para a mulher; Lima (2004) e os estudos a respeito das representações 

sociais sobre o Serviço Social e o “Ser Mulher”; Cartaxo (2003) que aborda as representações 

sociais relativas à formação profissional no contexto da enfermagem, onde investigou a análise 

processual das manifestações construídas no contexto acadêmico e no discurso midiático sobre a 

enfermagem. 

A partir da relevância da teoria das representações sociais como um campo 

importante na busca da compreensão dos significados criados pelos homens para explicar o 

mundo e orientar condutas, retomamos aqui as perguntas propostas por Jodelet (1981) para 

viabilizar a compreensão simbólica do pensamento e ação dos atores e grupos sociais: quem sabe; 

o que sabe e como sabe; sobre o que sabe e com que efeito. Portanto, nossa questão é: Como os 

técnicos trabalham no Judiciário, com a noção de família no processo de cadastramento de 

pretendentes a adoção?  Passaremos aos objetivos da presente pesquisa. 
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

 

Identificar e analisar o conteúdo das representações sociais dos técnicos das Varas da 

Infância e da Juventude da Região Metropolitana do Recife sobre família no contexto de 

cadastramento de pretendentes à adoção de crianças e adolescentes. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 

1- Identificar as representações sociais dos técnicos que realizam o cadastramento de 

pretendentes à adoção de crianças e adolescentes sobre família 

2- Destacar as estratégias da equipe técnica na seleção e cadastramento dos 

candidatos à adoção de crianças e adolescentes 

3- Relacionar as representações sociais da equipe técnica a respeito de família e as 

estratégias utilizadas na prática profissional. 
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6 MÉTODO 

 

 

Para que a prática profissional no campo da adoção possa se constituir como um 

campo de pesquisa, não basta apoiar-se na descrição dessas práticas ou inferir suas articulações. 

Os instrumentos utilizados devem permitir uma coleta mais próxima “do contexto concreto em 

que elas se desenvolvem, permitindo compreender os significados que vão adquirindo em 

contexto diversos” (Almeida, et all, 2000, p. 285). Nesse sentido, o desafio metodológico é 

conseguir os extratos da comunicação social a fim de obtermos os elementos mais importantes 

tanto das representações sociais quanto das práticas sociais. Uma abordagem plurimetodológica 

se mostrou a melhor opção uma vez que oferece uma maior aproximação dos estados e processos 

representacionais, pois seus conteúdos representativos envolvem diferentes suportes, tais como a 

linguagem falada, documentos, práticas, dispositivos materiais. Além de que “a escolha de uma 

metodologia diversificada pode contribuir para cercar a complexidade do fenômeno estudado”. 

(NASCIMENTO-SCHULZE, CAMARGO, 2000, p. 288) 

 

 

6.1 Sujeitos 

 

 

Participaram da pesquisa, 09 (nove) técnicos das Varas da Infância e Juventude de 

Recife e Camaragibe. A escolha das referidas comarcas baseou-se no fato de que nelas as equipes 

são compostas por assistentes sociais e psicólogo (as), excluindo, assim, as comarcas que 

possuem em sua equipe técnica apenas uma dessas categorias profissionais.  

O grupo de participantes foi composto por 05 assistentes sociais do sexo feminino e 

03 psicólogas e 01 psicólogo.  

A idade média dos sujeitos é de 40,77. Apenas um é solteiro e dois não possuem 

filhos, dois deles com estado civil de união estável. 
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Tivemos o cuidado de preservar a identidade dos sujeitos, uma vez que por se 

caracterizar como um grupo pequeno, e por isso, de fácil identificação, optamos por apresentar os 

dados gerais do grupo, tais como estado civil, média de idade e com ou sem filhos. 

Foram analisados também 87 pareceres, sendo 76 pareceres favoráveis e 11 

desfavoráveis emitidos no cadastramento de pretendentes à adoção nos últimos dois anos (2004, 

2005) pela equipe da Vara da Infância e Juventude do Recife. 

 

6.2 Material e procedimento de coleta 

 

 

A coleta dos dados foi composta de dois momentos: primeiro, a entrevista com um 

roteiro fundamentalmente semi-estruturado no qual os sujeitos responderam a 23 perguntas, 

elaboradas previamente (ANEXO A), sendo duas delas de associação livre (ANEXO B) e duas de 

questões fechadas (ANEXO C) Todas as entrevistas foram gravadas com a devida autorização 

dos entrevistados que assinaram o “Termo de consentimento para a participação em projeto de 

pesquisa” (ANEXO D). Às autoridades judiciárias foi solicitada a permissão para a coleta dos 

dados e permitiram a realização da pesquisa através da assinatura do “Termo de consentimento 

para realização de pesquisa” (ANEXO E). O segundo momento constou da seleção e análise dos 

pareceres emitidos nos últimos dois anos, no Juizado da Infância e Juventude do Recife. 

Decidimos pela entrevista semi-estruturada por considerarmos, segundo a sugestão de 

Triviños, que tal instrumento além de valorizar “a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessária, 

enriquecendo a investigação” (1989, p, 146).  As perguntas, de acordo com o autor: 

 

São resultados não apenas da teoria que alimenta ação do investigador, mas também de 
toda a informação que ele já recolheu sobre o fenômeno social que interessa, não sendo 
menos importantes seus contatos, inclusive, realizados na escolha das pessoas que serão 
entrevistadas. (TRIVINOS, 1987, p. 146). 
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As perguntas foram elaboradas objetivando atender aos pontos considerados por nós 

importantes, tais como: o conhecimento a respeito da rotina prática na Vara da Infância e 

Juventude, instrumentos de avaliação utilizados, abordagem junto aos pretendentes no 

cadastramento à adoção, dificuldades encontradas no cadastramento de pretendentes e ainda, 

aspectos essenciais à emissão do parecer e o compromisso do profissional na área de adoção. 

Para as questões de associação livre foram apresentadas quatro questões nas quais os 

sujeitos deveriam responder ao que pensa, sente ou imagina ao ouvir a palavra família, devendo 

apresentar pelo menos quatro palavras e em seguida, escrever as duas que melhor definiam 

família.  O mesmo procedimento foi realizado com a palavra adoção. 

Nas duas questões abertas, foi solicitado aos sujeitos que selecionassem, por 

prioridades, famílias para duas crianças, essas com um ano de idade e a outra com oito anos de 

idade. Para a seleção das idades, consideramos aquelas onde, na prática de uma Vara da Infância 

e Juventude, são apontadas como criança que não encontrará nenhuma dificuldade para ser 

adotada - considerando que não tenha nenhum problema de saúde física e necessite de um 

tratamento mais específico ou problema de saúde mental - devido a sua idade, e uma maior (08 

anos), sendo por isso de difícil colocação em família substituta. Os modelos de famílias 

apresentadas foram baseados nas prioridades apresentadas na portaria da Vara da Infância e 

Juventude do Recife, sendo acrescentado o arranjo familiar de casal homossexual, sem indicar, 

contudo o gênero do mesmo. Os sujeitos deveriam utilizar uma escala de 01 a 08 para priorizar os 

modelos apresentados. A prioridade estava caracterizada pelos números menores, ou seja, quanto 

menor o número, maior a prioridade dada àquela escolha de família. Foi informado que não 

poderia ser utilizado o mesmo número para mais de um modelo. 

O objetivo deste questionário era saber qual o valor atribuído pelos sujeitos aos 

modelos de família apresentados, diante da necessidade de dar uma família a uma criança. 

No segundo momento, foram analisados 86 pareceres, sendo 76 pareceres favoráveis 

e 11 desfavoráveis emitidos apenas pela equipe da Vara da Infância e Juventude do Recife nos 

últimos dois anos (2004, 2005), uma vez que neste período, na Comarca de Camaragibe, não 

houve a procura de pretendentes à adoção que desejavam fazer parte do cadastro geral. Os 
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pretendentes à adoção que se apresentaram neste período, procuraram o juizado para legalizar a 

situação de guarda fática de alguma criança ou adolescente. 

A escolha dos pareceres foi realizada considerando o total desses documentos em cada 

ano, fazendo a média/mês, priorizando-se os pareceres emitidos, em cada mês por uma Assistente 

Social e um(a) Psicólogo(a), conjuntamente. No ano de 2004, foram emitidos 84 pareceres, sendo 

a média por mês de 7 pareceres. Em 2005 foram emitidos 70 pareceres, ficando a média de 5, 83 

pareceres. Em nenhum dos meses, foi encontrado um número maior de pareceres emitido por 

equipe que o da média/ mês. A amostra dos 11 pareceres desfavoráveis correspondeu ao total 

desses pareceres nos últimos dois anos. 

 

 

7 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

 

a ) Entrevistas 

Para a análise dos dados recorremos à análise do conteúdo temática, como um 

método empírico que serve à interpretação de inúmeros contextos de comunicação social. 

 

A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens... A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente de recepção), 
inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). (BARDIN, 1977, p. 38). 

  

De acordo com Bardin (1977), são vários os domínios da aplicação da análise de 

conteúdo, sendo utilizado na análise da escrita, oral, icônico, na comunicação dual, em cartas, 

respostas a questionários, trabalhos escolares, entrevistas e conversações de qualquer espécie, 

símbolos icônicos, exposições discursos, rádio, televisão. 

Após a coleta dos dados e iniciada a sua análise, optamos por selecionar seis questões 

para uma análise mais profunda, sendo elas: Quais as dificuldades da ação profissional no 

cadastramento de pretendentes à adoção?; O que mais fundamenta a sua decisão no parecer de 
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cadastramento? O que você pensa que seria inaceitável para um processo de cadastramento? Qual 

o seu maior compromisso na área de adoção, a associação livre de família e adoção?  as questões 

da associação livre e as duas questões de seleção de família. 

A análise de conteúdo foi realizada mediante as seguintes etapas: 

A pré-análise, caracterizada como a organização do material; a descrição analítica, 

tendo como orientação nessa etapa os procedimentos de codificação, classificação e 

categorização, onde o material foi submetido a um estudo aprofundado, orientado pelo referencial 

teórico das representações sociais; e a fase de interpretação referencial, na qual estabeleceram 

relações entre a representação social de família e a adoção. 

Assim, foi realizado o mapeamento de categorias temáticas em cada contexto da 

comunicação social. Em seguida, construímos a classificação dos conteúdos a serem explorados 

em cada uma das modalidades de comunicação social, identificados como representações 

hegemônicas, emancipadas e polêmicas. No terceiro momento, foi realizada a identificação dos 

conteúdos e dos processos representacionais: Foi realizada a identificação das circunstâncias 

determinantes das manifestações materializadas na comunicação social. Nesta etapa, podemos 

identificar os processos de objetivação e ancoragem, constituintes da representação social da 

família no contexto de adoção.  Após a finalização do procedimento de análise dos dados, 

iniciamos a construção da análise propriamente dita, mediante a interpretação dos elementos, 

manifestados na comunicação social, e as atribuições nas quais se encontram associados sob a 

forma de representações sociais da família. 

 

b) Pareceres 

Para a construção das categorias presentes no pareceres, recorremos ao ALCESTE, 

buscando identificar os elementos constituintes nos documentos. 

O programa ALCESTE (Reinert, 1990) é um software de análise de dados textuais. 

Este programa realiza de maneira automática a análise de diálogos, de questões abertas de 

enquetes sócio-econômicas, de um conjunto de textos diversos, como obras literárias, artigos de 

revistas e romances, e tem como objetivo obter uma primeira classificação estatística dos 

enunciados simples do corpus estudado, em função da distribuição de palavras dentro do 
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enunciado, a fim de aprender as palavras que lhe são mais características.  Ao analisar o corpus 

dos documentos, o programa identifica as Unidades de Contexto Inicial (entrevistas, capítulos de 

um livro, respostas à questões abertas) e, em seguida fragmenta e as classifica em unidades 

menores, denominadas de Unidades de Contexto Elementar (UCE). Essas UCEs são compostas 

de enunciados lingüísticos  que comportam uma idéia ou uma representação elaborada  pelos 

sujeitos acerca de si mesmos. Em seguida, o programa verifica a existência de recorrências, 

baseadas em contextos de semelhança, identificando os contextos-tipos, que são aqueles que se 

repetem nos pareceres. Após esta etapa, realiza a análise estatística, através de uma classificação 

hierárquica descendente que separa estes contextos-tipos em classes/categorias e apresenta as 

reações entre elas sob a forma de um dendograma. Efetua-se em seguida a Análise Fatorial de 

Correspondência, que permite descrever as ligações existentes entre diferentes variáveis 

qualitativas, em busca de uma idéia global ou de grandes fatores dos dados recolhidos, o que 

permite visualizar as oposições existentes nas falas produzidas pelos sujeitos e, as relações entre 

as falas dos sujeitos e as variáveis suplementares, como sexo, idade, etc. (VELOZ; 

NASCIMENTO-SCHULE; CAMARGO 1999, p. 6). 

No nível teórico-metodológico, considerando os limites das manifestações 

lingüísticas, as classes/categorias podem estar indicando representações sociais, ou apenas uma 

representação social ou ao menos campos de imagens sobre um dado objeto. O que vai definir se 

correspondem a representações sociais, são os conteúdos e a relação deles, seja interna a cada 

classe, entre as classes e com fatores ligados ao plano geral de cada pesquisa, geralmente 

caracterizado na seleção diferenciada dos participantes segundo sua identificação ou afiliação 

grupal, suas práticas sociais anteriores. (NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 1999, p.29). 

Antes de avançarmos na nossa análise queremos deixar claro que embora a pesquisa 

tenha sido feita por uma psicóloga que atua diretamente na área de adoção, isto possibilitou um 

maior acesso à produção das informações, uma vez que a experiência profissional por nós 

adquirida, longe de se manter numa neutralidade, numa produção científica “pura” , como 

defendia os positivistas, é uma produção, cuja objetividade relativa deve ser mantida. Sabemos 

que o risco de distorção de análise deve ser um resultado por demais evitado por se tratar de 

profissionais que atuam no mesmo campo profissional, o Judiciário. Tal aproximação pode levar 
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a distorções de análise, todavia, consideramos que até o momento não foi possível encontrar 

formas mais seguras de eliminar os riscos de distorção. Encontramos na literatura alguns 

exemplos de pesquisadores que enfrentaram tal desafio, a exemplo de Amin (2005), com 

resultados muito favoráveis que reforçam a nossa idéia de continuamos neste percurso. 

Ressaltamos que não encontramos nenhum sujeito que tenha se recusado a participar da pesquisa. 

Encontramos, sim, profissionais interessados em contribuir para a discussão da prática 

profissional no Judiciário. 

Após esta apreciação, passaremos à análise dos dados coletados. Pretendemos seguir 

o percurso das dificuldades na prática do profissional relativa ao trabalho de cadastramento. Em 

seguida, abordaremos os pontos que fundamentam o parecer de cadastramento, bem como o que 

para o grupo de sujeito apresenta-se como inaceitável neste tipo de processo. Depois 

analisaremos o compromisso no trabalho de adoção. Faremos ainda uma análise das questões de 

associação livre sobre família, adoção e das questões sobre a escolha da família. Por fim, 

analisaremos os pareceres emitidos a partir do Alceste. 

 

 

 

7.1 Dificuldades e desafios na prática profissional 

 

 

No lidar com o conceito de adoção no campo da adoção, os profissionais apontam 

dificuldades e desafios ora inerentes à prática profissional, ora relacionados às questões de 

estrutura física, de metodologia da ação e ainda pelo fato do Judiciário ser reconhecido como um 

espaço no qual se construiu, ao longo do tempo, algumas expectativas quanto a ação desses 

profissionais, nem sempre compartilhada pelos sujeitos da pesquisa. 

Quanto às dificuldades apontadas encontramos aquelas relacionadas à infra-estrutura 

do serviço; dificuldades diante da solicitação dos requerentes; metodologia do trabalho; 

capacitação técnica e formação da equipe. 
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Os profissionais, ao falar da sua prática, têm uma visão crítica das condições de 

trabalho dirigidas à estrutura física, como a ausência de sala apropriada para atendimento de uma 

grande demanda e a necessidade de espaço físico maior, com objetivo de estruturar atendimentos 

em grupos, seminários etc. 

Uma infra-estrutura adequada é apontada como condição necessária para um melhor 

atendimento ao público e especificamente, uma possibilidade se obter uma avaliação mais precisa 

e criteriosa.  

 

Sujeito 04 
As dificuldades foram muitas, até em relação à própria estrutura da organização. A 
gente não tem uma sala adequada pra atendimento, uma sala que seja livre de estímulos 
externos. 

 

A espera dos pretendentes por uma criança, as expectativas quanto ao tempo dessa 

espera, são apontados como pontos de pressão na prática profissional, que poderia ser atenuada, 

através de uma melhor estruturação e condições de trabalho. 

 

Sujeito 05 
Acho que há um pouco da ansiedade das pessoas que querem adotar. Mas, acho que 
isso seria contornável se a gente tivesse um programa estruturado de vários contatos 
com essa pessoa ou com esse casal. A gente tem de lidar com a realidade que a gente 
gostaria e a realidade que se apresenta, mesmo utópico e mais real. Que a demanda é 
muito grande no Judiciário. A quantidade de pessoas que chega nas varas e que você  
 
tem que dar uma certa agilidade nesses processos, até porque existem crianças 
esperando por essa agilidade, mas falo de um programa mais extenso pra essa 
avaliação. Eu acho que essa seria a solução ideal que se tivesse mais tempo que esse 
processo que a gente faz mais informativo. 

 

O abandono de crianças na história da humanidade e a sua assistência processaram-se 

em diversas fases, até ser claramente o seu atendimento, nos dias atuais, um objeto de políticas 

públicas do Estado e um dever da sociedade. Nesse sentido, entendemos que a atuação do 

profissional no contexto da adoção também está regida pelo compromisso de fazer cumprir o 

direito à família. Sabe-se dos riscos de uma institucionalização prolongada e, são percebidos os 
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avanços nos modelos de abrigamento, com caráter provisório e excepcional. Não há abrigo ideal  

e sim, alguns com relações mais humanas, mas sem condições de preencher as lacunas afetivas e 

sociais de uma criança. Os riscos de uma institucionalização prolongada já foram discutidos por 

vários estudiosos (WINNICOT, 1987; WEBER, 1999; MARCÍLIO, 1997) que apontaram as suas 

conseqüências maléficas na formação psicológica e social das crianças e adolescentes. 

A busca por uma família para uma criança ou adolescente abrigado é o cumprimento 

da política de proteção e nossos sujeitos parecem comprometidos com esta tarefa e consideram 

que as dificuldades de ordem da infra-estrutura interferem bastante na sua execução. 

 

Sujeito 01 
Existem dificuldades de ordem operacional e, falando no sentido de recursos materiais, 
como por exemplo, o ideal seria fazer vista em todos os casos de cadastramento, para 
que o estudo ficasse completo. Eu acho que ficaria mais completo...Mais aprofundado. 
Porque a gente teria outro momento com aqueles candidatos. Eles iriam estar em seu 
ambiente... 

 

Podemos observar que as dificuldades relativas à metodologia do trabalho são 

apresentadas no sentido de haver um descompasso do tempo cronológico do processo de 

cadastramento e do tempo psicológico de apropriação do processo de adoção pelos requerentes. 

Este descompasso se dá em função da ausência de um programa mais sistemático de 

atendimentos, de um trabalho contínuo com os requerentes com dinâmicas de grupo, que ajudem 

na compreensão do processo. Do mesmo modo que as questões da infra-estrutura interferem na 

execução da prática profissional, as ausências de algumas estratégias metodológicas nesta ação 

dificultam uma melhor fundamentação na emissão de um parecer sobre o pedido de 

cadastramento. 

 

Sujeito 04 
Por isso que eu digo que é muito difícil essa adoção de pretendentes no cadastramento, 
porque numa só entrevista você não tem a menor condição nem de avaliar, nem de 
orientar.  
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Não apenas as dificuldades de infra-estrutura são apresentadas, mas as relativas aos 

recursos humanos se mostram insuficientes para atender à demanda do trabalho: 

 

Sujeito 04 
A gente não tem uma quantidade de profissionais que permita você fazer um trabalho 
mais elaborado. É muito importante fazer, com essas pessoas que querem adotar, 
reuniões de grupo...Outra coisa é a capacitação, porque você tem que está sempre se 
atualizando, participando de grupos, seminários. 

 

Os técnicos sinalizam a necessidade e importância do trabalho interdisciplinar, o qual 

possibilita vários olhares sobre o mesmo objeto. Nessa construção de conhecimento, as áreas de 

atuação e seus aportes teóricos oferecem esclarecimento das questões que extrapolam o âmbito da 

ação daquele profissional além de apontarem que a compreensão do sujeito no campo do 

Judiciário está para além da demanda explícita do interesse de adotar uma criança. Encontramos 

respaldo a estas considerações quando Nicolau (2004, p, 96) afirma que: “considerar a 

pluralidade dos saberes se faz necessário, tanto quanto integrar, na sua análise, a vinculação entre 

saber e poder”. 

O discurso jurídico se sustenta na neutralidade e na apreensão da verdade para 

cumprir os princípios de seu ordenamento. Tal verdade se manifesta na prova jurídica e, o parecer 

psicológico, social ou dos demais profissionais, devem ser esperado nessa moldura. Discussões 

têm avançado com o objetivo de apontar a necessidade de uma interdisciplinaridade, não apenas 

na interface com o Direito, por exemplo, mas também nas áreas da psiquiatria, psicanálise e 

pedagogia (Otoni, 2001, Santos, 1997). A sua concretização deve ter como objetivo buscar a não-

segregação dos sujeitos e compreendê-los numa perspectiva de um ser complexo. Os conceitos 

cristalizados e desvinculados da realidade, cada vez mais estão sendo desconsiderados, apontando 

para a necessidade da interdisciplinaridade.  

Diante dessas considerações, deve-se registrar o reconhecimento social a respeito da 

importância dos profissionais das áreas de psicologia e serviço social na área da infância e 

juventude. Mas, de fato, observa-se um número reduzido desses profissionais que atuam nessa 

área, o que leva nossos sujeitos a apontarem a necessidade da ampliação do número desses 

técnicos no quadro do Judiciário. Ressaltamos que a própria seleção das comarcas a serem 
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estudadas na nossa pesquisa, também ficou restrita a apenas duas comarcas pelo fato de não 

haver outras, na região metropolitana do Recife, que possuam em seu quadro técnico, trabalhando 

conjuntamente, psicólogos e assistentes sociais. Nesse sentido, a importância de um trabalho 

interdisciplinar, torna-se um desafio ainda maior. 

 

Sujeito 01 
Eu verifico que seria interessante que houvesse nesse estudo dois olhares: o assistente 
social e o psicólogo. Nem sempre é possível pela falta de profissional. Questões da 
ordem mesmo da psique, que a gente não tem condições de naquele momento, pelo 
nosso olhar que é apenas social, a gente pode identificar...Haveria um enriquecimento e 
os dois olhares, iriam ver que realidade é essa e quais as alternativas. 

 

Sujeito 08 
Você entra em contato com o processo, e depois você vai dar um parecer sobre as 
condições ou não, daquele casal de adotar ou não. Mas, eu acho que pra isso tem que 
ser estabelecidos critérios. Que critérios vão ser utilizados pra você poder afirmar ou 
não se aquela pessoa ou casal “ta” apto ou não. Então, aí eu acho que entram critérios, 
principalmente pra psicologia, muito subjetivos e eu acho que é um campo até de 
dificuldade do encontro da psicologia com o Direito, porque eu acho que o Direito 
trabalha com uma coisa mais objetiva, mais concreta e a psicologia com essa 
subjetividade. 

 

Sujeito 07 
Como a gente tem a prática de ta sempre discutindo, sempre a gente trabalha em 
conjunto, a gente sempre socializa. 

 

As avaliações da equipe técnica, previstas em lei, ajudam a subsidiar, assessorar as 

sentenças judiciais e é solicitado que a sua ação profissional seja objetiva. Todavia encontramos 

nos nossos dados dificuldades na ação profissional, que são identificadas no lidar diretamente 

com os pretendentes à adoção. O técnico se vê compartilhando o sofrimento da família em busca 

da realização do desejo de ter um filho. O incômodo emocional desses técnicos é presente e lidar 

com a ansiedade, a pressa dos requerentes e as dificuldades destes em lidar ou assumir a 

infertilidade parece gerar um sentimento de impotência do profissional. Lidar com a ansiedade da 

espera por uma criança, com a pressa do casal, ou identificar a qualidade do afeto dos futuros pais 

para a criança, é também apontada numa ligação direta às condições de trabalho, quer sejam na 

metodologia, quer sejam na infra-estrutura do setor. 
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Sujeito 05 
Porque a gente tem que lidar com a realidade que a gente gostaria e a realidade que se 
apresenta, mesmo utópico e mais real. 

 

Sujeito 07 
O que mais me angustia, não somente com o processo de adoção, mas com todos os 
processos que eu lido, é com a situação de miséria e, assim, o fato de perceber que as 
pessoas se tivessem tido oportunidade sócio-econômica, não estariam doando seus filho. 

 
Sujeito 03 
Eu tenho dificuldade de lidar com essa pressa...o casal vem muito ansioso, querendo 
adotar. Essa ansiedade faz com que eles procurem outros meios pra adoção. 
 

Sujeito 01 
Sempre pra mim é difícil trabalhar com a devolução de crianças. Sempre. Quando 
ocorre uma adoção e essa família durante o estágio de convivência, ela devolve a 
criança, sempre pra mim, são os piores casos, são os momentos mais difíceis de 
trabalhar...São vários os sentimentos, desde o sentimento de que a gente pode ter 
contribuído pra isso. Eu acho que isso não é uma coisa ruim de alguma forma, porque a 
gente tem que ta sempre se avaliando. Nós não somos super mulheres, nem super 
homens, erramos, então de alguma maneira isso também traz pra gente uma reflexão. 
Isso causa uma frustração muito grande. 
 

No lidar com o desejo, com o interesse do outro, o profissional se sente atingido e 

parece não se dar conta de que a sua ação, não é tão objetiva quanto se pretende que ela seja, 

visto que essas emoções transcendem os aspectos legais e jurídicos. A pesquisa de Campos e 

Costa (2004) vem corroborar com nossos dados, posto que constataram que o processo de estudo 

psicossocial de adoção gera desconforto, temor e ansiedade tanto nas famílias adotantes quanto 

nos psicólogos e assistentes sociais. 

Um outro ponto que se impõe nessa discussão é a expectativa colocada no 

profissional da área de psicologia e serviço social como aquele que tem a capacidade de 

identificar, revelar a verdade do sujeito. É o perito que trará luz à questões obscuras, que saberá 

identificar as melhores condições sociais para uma criança se desenvolver. A interlocução desses 

profissionais com o Judiciário apontou para um lugar de perito, aquele que poderá desvendar , 

que será capaz de dizer cientificamente sobre a personalidade de alguém ou de avaliar as suas  

condições sociais e assim oferecer argumentos razoáveis ao diagnóstico ou prognóstico 
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subsidiando o juiz no cumprimento de sua função. Essa atividade não tem poder decisório legal 

“embora assuma grande responsabilidade por conduzir uma decisão judicial, interferindo no 

destino das pessoas envolvidas na situação objeto dessa intervenção” (Türck, 2000, p. 34) Os 

sujeitos abaixo apontam essa responsabilidade. 

 

Sujeito 06 
O parecer é pra elucidar aquelas situações que necessitam de um maior esclarecimento 
e aprofundamento para o juiz ter isso como base e facilitar as suas decisões dirigidas 
pra garantir os direitos sociais da criança e do adolescente 
 

Sujeito 04 
Às vezes a pessoa chega com a motivação verbal, mas se você for orientar, mostrar que 
realmente não é assim, essa pessoa pode ser uma boa mãe, pode despertar. 

 

A avaliação de pretendentes à adoção é uma intervenção prevista em lei e deve ser 

executada no âmbito do Judiciário e, portanto, a participação dos interessados independe de sua 

vontade e tal imposição está posta sobre os técnicos. Nesse sentido, Otoni (2001), ao discutir as 

pressões ideológicas das instituições, afirma que não sejamos ingênuos em acreditar que a equipe 

técnica das instituições, a jurídica, policiais, e manicômios, não sofre a marca desta direção, pois 

estas instituições não escapam ao totalitarismo ideológico. Para a autora, “a dureza de sustentar 

um trabalho interdisciplinar apresenta-se como um rasgo, quando o poder aniquila a discussão e 

impõe sua ordem” (OTONI, 2001, p. 10) 

A pesquisa de Cassim e Jacquemin (2001), também corrobora com a nossa 

interpretação dos dados, pois ao estudar o lugar e o fazer do psicólogo judiciário no contexto do 

cadastramento para adoção, afirma que uma proposta de atuação deve integrar a avaliação e 

transformação. Para o autor, os profissionais conscientes das relações de poder que permeiam seu 

trabalho, podem se tornar operadores psicossociais, agentes de mudanças, em favor da cultura da 

adoção. O seu papel é de contribuir para um processo de elucidação de mudança de mentalidades, 

de revisão de conceitos, valores e outros paradigmas, através de pequenos grupos.  

É importante destacar ainda que nem sempre ao falar da sua prática, o profissional 

consegue de imediato nomear as dificuldades encontradas.  
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Sujeito 03 
Dificuldade eu não encontrei não, mas me sinto muitas vezes...Eu fico perguntando a 
mim mesmo: Será que esse casal está preparado realmente pra essa criança?[...] Eu 
senti uma ansiedade muito grande da requerente. Eu acho isso uma dificuldade, como é 
que a gente vai trabalhar essa questão da ansiedade? 

 

Há ainda o compromisso de orientar, esclarecer e eliminar todas as questões que 

possam estar inviabilizando o pedido daquele que quer adotar. O profissional mostra-se sensível 

ao pedido e ressalta o seu compromisso para que ele seja atingido. 

 

Sujeito 02 
Porque ela não está aberta para adoção, tanto que ela só quer uma menina com os 
traços dela. Conversei com ela e eu vi assim...Conversei no sentido de deixar minha 
posição clara, sem intervir na dela. Ela estava extremamente fechada. Eu acho que a 
dificuldade foi tentar ela mudar e realmente lamentar por ela.Ela não vai conseguir 
adotar pelo cadastro...Sim, uma boa mãe...Essa criança ideal, não existe. Ela não vai 
conseguir, pela infertilidade dela ainda não está sendo trabalhada. Esses casos quando 
tem, eu lamento. 

 

Para um dos profissionais estudados, a dificuldade se apresenta na capacidade de 

identificar a qualidade do afeto dos pais para a criança sendo ele como uma condição de 

proporcionar um futuro para ela. A fala sinaliza para uma perspicácia de que o técnico necessita 

como um instrumento que irá dar conta do afeto na relação entre os pais e filho. A qualidade do 

amor é o indicativo para o sucesso na adoção. No entanto, medi-lo ou identificá-lo passa a ser 

uma tarefa muito difícil. Seria o que o dito popular afirma: “amor demais estraga”. Haveria uma 

forma de identificá-lo? Estaríamos falando da representação social de amor? Amor materno?  

Paterno? 

 

Sujeito 08 
O outro caso eu já comecei a questionar a qualidade desse afeto, dos pais com relação 
à criança. A criança é muito amada, mas eu comecei a pensar se aquilo seria...Que tipo 
de amor seria aquele, se ia propiciar um futuro promissor ou não. Porque eu achei que 
a criança é tão esperada e tão querida que “ta” chegando a ser sufocada, então eu fico 
questionando. Quando eu digo a realidade da gente, é porque a gente lida 
principalmente na infância e juventude com tanta miséria, e com tanto abandono que 
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quando a gente encontra uma criança que é superprotegida fica até a questão ética de 
dizer como é que eu vou argumentar que será que eu posso dizer que não é conveniente  
ou não? E daí, é que eu acho foram mais abstrações, as coisas mais subjetivas. 
Concretamente seria um caso aparentemente muito simples...Mas seria amor demais? 

 

Identificamos também que uma postura crítica diante da infra-estrutura do trabalho, 

não impediu que fossem dadas sugestões para uma boa execução das atividades, deixando claro 

um compromisso político através da concepção da profissão articulada com estratégias de  

informações e construção de cidadania. O compromisso se estende para a tentativa de esclarecer 

o público em geral de que o espaço do judiciário não é inatingível. 

 

Sujeito 07 
No dia-a-dia a quantidade de processo vai engolindo a gente, as dificuldades, é parar 
pra ver o que é que a gente como Vara da Infância poderia fazer como uma divulgação,  
mostrar o que é adoção...Eu acho interessante essa interface de outras instituições, os 
conselhos da criança, conselhos tutelares, para além do trâmite processual, a gente tem 
também atribuição de ta nessa troca, no sentido de construção de rede, numa 
perspectiva de rede., Secretarias. Eu tenho muito prazer de trabalhar dessa forma. 

 

Nesse sentido, as dificuldades são expressas e são apontadas pelos próprios técnicos, 

alternativas para superá-las, apontando sempre para a necessidade de um trabalho interdisciplinar, 

numa perspectiva psicossocial, e na concepção de sujeito como um ser complexo, o qual possui 

dimensões que extrapolam uma leitura apenas social ou psicológica. 

Os dados apresentados até o momento sugerem que os profissionais estudados 

objetivam suas práticas numa idéia de um profissional com condições de identificar questões que 

eles próprios parecem pensar impossível. Ressalta-se que nesse conflito, os técnicos se mostram 

dispostos a oferecer ações que ajudem as famílias adotantes e que facilitem a adoção. A 

psicologia e o serviço social foram identificados como profissões, que em sua construção 

histórica, em seus objetos próprios de estudo, “ajudam as pessoas”, “resolve problemas”, “ajuda a 

lidar com a vida”, “constrói numa nova visão de mundo”, “conscientizam quanto ao exercício dos 

direitos da cidadania”. 

Identificamos, também, a idéia consolidada de um modelo de formação profissional 

sustentado por paradigma no qual os fenômenos podem ser alcançados na sua complexidade, 
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fugindo assim de um modelo onde cada profissional estaria ensimesmado no seu aporte teórico, 

sem a necessidade da troca de conhecimento. O saber apresentado se dirige à crítica pela auto-

suficiência, havendo a solicitação de uma troca de saberes, esta sim, necessária. 

 

 

 

7.2 A fundamentação de uma prática 

 

 

Ao analisarmos o que os técnicos apresentam como os pontos que fundamentam um 

parecer, vimos se delinear uma concepção de família para a adoção.  

Identificamos indicadores que apontam para: 1- as condições da estrutura familiar, 

entendendo-se aqui aquelas que dizem respeito às condições materiais e sociais como condições 

de higiene, e de organização familiar; 2- relativos às condições psicológicas da família, 

implicados aí a identificação do desejo de adotar, a motivação para a adoção, a qualidade do afeto 

que será dado, a sinceridade, a coerência do pedido, a tolerância com a história da criança e o 

“lugar” da criança no discurso da família. Geralmente, os indicadores, são apresentados em 

conjunto, ou seja, não há para o técnico um único fator que fundamenta o seu parecer que será 

emitido a partir de indicadores sociais, psicológicos, “não–econômicos”. 

As condições materiais e sociais são necessárias ao acolhimento de uma criança. 

Todavia, nos deparamos novamente em como quantificá-los. 

 

Sujeito 02 
As condições materiais... Como é que você quer ter uma criança, apesar de ter uma 
renda familiar adequada, não investe numa condição melhor, ou a pessoa ganha só um 
salário mínimo, tem quatro filhos em casa...tem que ver as condições materiais. Uma 
casa com muita gente, muita criança, a chegada de mais uma criança, como ela será 
recebida. Não tem quarto propício pra essa criança, ou ela trabalha três vezes ao dia e 
não tem tempo? 
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A “perspicácia” do técnico é apontada no sentido de identificar pontos que possam 

estar sendo escondidos ou camuflados pela família. O técnico se coloca numa espécie de trabalho 

investigativo, suspeitando à primeira vista da motivação. 

 

Sujeito 03 
É a entrevista, minhas impressões durante a entrevista. É eu vê que o casal realmente 
foi sincero. Se eles responderam sem tentar mostrar uma coisa que não são. Geralmente  
isso acontece na história de vida. Quando a gente faz as perguntas, eles vão bem nas 
respostas que eu formulei na minha cabeça. Mas, quando a gente chega na história de 
vida, certas coisas retornam. Aí eu saio puxando algumas coisas que aí eu vejo se a 
pessoa realmente, se o que ela disse anteriormente, bate como ela conta a história. 
Pergunta uma coisa aqui, outra aqui sobre o casal. 

 

Na tentativa de encontrar ressalvas ao pedido, nos parece que o técnico se coloca 

entre o investigador e aquele que deve se desvencilhar dessas “amarras” investigativas, para se 

colocar no lugar daquele que pode ajudar alguém que quer ter um filho. 

 

Sujeito 02 
Avaliar quando eu digo, eu estou dizendo a avaliação junto com a orientação. Avaliar 
não é só você tentar detectar naquela uma falha que pode prejudicar uma adoção, um 
trabalho de fiscal. Por trás de cada palavra daquela pessoa tem uma história 

 

Dos nove sujeitos, seis apontaram a motivação como um aspecto que necessita ser 

identificado. Todavia, percebe-se que os sujeitos ao tentarem esclarecer o conceito de motivação, 

a identificam com o desejo. Desejo e motivação são apresentados como sinônimos. 

 

Sujeito 07 
Não é uma coisa única, não é uma coisa específica. È um conjunto de coisas que nos 
fundamentam. Eu acho que a questão da motivação, o que é que trazendo essa pessoa a 
adotar. Eu acho isso extremamente importante, pra que a gente possa avaliar e dar um 
parecer mais tranqüilo. 

 

Sujeito 01 
Motivação que eu entendo como legítima é aquela que a pessoa está querendo adotar 
uma criança pra ter um filho e não para fazer caridade e não para substituir algum filho 
que já morreu, não pra não dividir herança entre os familiares...Legítima é aquela em 
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que a pessoa quer aquele filho, sem que ele venha como uma responsabilidade de 
alguma coisa e que venha pelo amor que ela quer dar. Por querer realmente maternar 
ou paternar 

 

Sujeito 02 
O desejo é uma coisa boa de se ter e de se ver numa entrevista. Mas, todos não têm 
desejo? Às vezes, não. Às vezes quando é um casal, um vem porque o outro vem. 

 

No exemplo abaixo, o mesmo sujeito identifica o desejo quando a família se mostra 

interessada nos procedimentos da adoção. 

 

Sujeito 02 
Por exemplo, quando eles estão interessados no assunto. Olhe, me diga mais uma coisa: 
e isso, isso e isso? Como é que eu faço? Semana que vem? É o interesse da pessoa. Às 
vezes é tratado como ansiedade, pode atrapalhar. Mas algumas vezes, não. Eu acho que 
na maioria das vezes esse desejo é bem positivo. 

Recomendar alguém para adoção se torna uma tarefa difícil, pois na tentativa de 

encontrar uma família para uma criança, o técnico se depara com o lugar de poder que ocupa no 

Judiciário e sua conseqüência. O campo da psicologia clínica, espaço reconhecido para a análise 

do psiquismo, parece ser incompatível no Judiciário. Nele, parece não haver espaço para o 

subjetivo, mesmo que seja para uma “avaliação psicológica”. Constata-se uma luta entre atender 

à demanda, implicando isso em não utilizar toda a experiência adquirida nas diversas áreas de 

atuação profissional e ir além, não atender à demanda do modo em que foi formulada, redefini-la, 

sair do modelo oferecido de perícia. Nesse sentido, perguntamos: A atuação profissional no 

Judiciário, de fato, engessa a prática? Como intercambiar as ações da psicologia? Quais os limites 

do psicólogo no Judiciário? São essas questões que encontramos abaixo. 

 

Sujeito 05 
Motivação que eu consigo entender é aquela que a pessoa traz, mesmo que ela não se dê 
conta que ta trazendo. Essa questão é complexa, é uma questão problemática da relação 
do psicólogo judiciário. Se é psicologia jurídica, mas eu acho que isso toca na questão 
do psicólogo que a gente aqui é chamado pra dar um parecer, a gente aqui ta no lugar 
de quem vai recomendar a adoção ou não de alguém, ao mesmo tempo que a gente quer 
que a pessoa se perceba desse processo. Se na clínica é o espaço, um lugar privilegiado 
de investir, lidar com a realidade psíquica e aqui se você for lidar com isso, você está 
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ferrado, porque você tem que saber que existe uma realidade objetiva. É um pouco de 
cobrar o escanteio e correr para cabecear.  

 

O profissional reconhece, portanto, sua responsabilidade ao qualificar quem tem 

condições ou não de adotar. Ele, desta forma, em seu saber/fazer questiona a conseqüência do seu 

poder. Daí pode-se considerar que esse fazer/saber “nunca poderá se realizar exclusivamente ao 

nível de uma técnica neutra, onde as questões de eficácia ou eficiência poderiam ser separadas de 

uma dimensão ética e política” (Coimbra, 2004, p. 03): 

 
Sujeito 04 
A motivação é essa, então a gente dar um parecer desfavorável. Parecer desfavorável é 
uma coisa muito séria, a gente não pode simplesmente dizer: fulana não pode adotar, a 
motivação dele é se você não trabalha essa pessoa. 

 

Encontramos ainda uma prática que se apóia na concepção de que adoção não é 

filantropia, caridade, opção para substituir alguém que morreu, ainda como um pagamento de 

promessa ou para fazer companhia. Delineia-se aí a concepção de adoção que ora dirige um 

duplo olhar: ora para o interesse superior da criança, ora para alguém que quer ter um filho. Em 

sentido contrário, Levy (2002), identificou em seu estudo que o desejo de ser mãe e o medo da 

solidão podem coexistir. As providências para uma adoção, muitas vezes, só são tomadas, mesmo 

que o desejo de ser mãe já exista, diante da perspectiva de uma velhice solitária. A motivação 

ilegítima pode ser identificada como se vê em seguida: 

 

Sujeito 02 
Na semana passada eu ouvi uma coisa assim: “Eu tenho um enorme vazio que essa 
criança precisa preencher, preciso trazer alegria, uma casa sem uma criança é 
completamente infeliz”. Quer dizer... Você ta querendo trazer, jogar pra uma pessoa a 
sua felicidade. Quer que a pessoa carregue aquela felicidade pra você. È uma coisa 
perversa. Eu acho cruel pra uma criança. 
 

A motivação legítima pode ser reconhecida na integração dos familiares, na aceitação 

da adoção pelos membros da família, na capacidade do candidato em demonstrar certeza do seu 

projeto de adoção, mas não que interesses venham a atender interesses dissonantes ao interesse da 

criança: 
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Sujeito 04 

Eu acho que é a própria estrutura familiar. É a integração dos membros da família, é a 
aceitação familiar.É a estabilidade, a questão do amadurecimento mesmo. A pessoa ter 
a certeza do que quer. 

 

De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção deve fundar-se em 

motivos legítimos (art.43), no entanto, na própria lei, não são estabelecidos os critérios dessa 

legitimidade, o que leva aos profissionais que atuam no campo da adoção a buscarem seus 

próprios critérios. Assim, os dados apresentados, já sinalizam para a necessidade de uma maior 

reflexão a respeito da busca do que sejam esses motivos legítimos, que não devem privilegiar 

critérios restritos, levando a uma atuação presa a modelos tradicionais. 

 

Sujeito 01 
A motivação que eu entendo como legítima é aquela que a pessoa ta querendo adotar 
uma criança pra ter um filho e não para fazer caridade [...] não pra não dividir herança 
entre familiares. 

 

É importante destacar que nas questões de associação livre (anexo 12identificamos 

algumas categorias que apontam alguns indicadores de um conceito de família muito próximo ao 

conceito de adoção ( tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1 Categorias das respostas da associação livre de família e adoção 

FAMÍLIA ADOÇÃO 

Relação Interpessoal 

Responsabilidade 

Amor 

Proteção 

Biológico 

Jurídico 

Psicológico 

Relação Interpessoal 

Amor 

Responsabilidade 

Proteção 

Biológico 

Social 

Psicológico 
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A predominância de aspectos relacionados à relação interpessoal é encontrada com 

predominância em ambos os conceitos. Ocorrem representações sociais de família como um lugar 

de refúgio e de relações sociais. A adoção também é representada como um lugar de refúgio e de 

composição de relação paterno-filial. É interessante destacar que as palavras mais citadas para o 

conceito de família estão relacionadas a sentimentos como o amor, afeto, à proteção, amparo e 

referentes às relações interpessoais que se estabelecem, tais como compromisso, convivência 

arranjos, referência, confiança, harmonia, parentalidade, grupo e do ponto de vista biológico, 

aparece a palavra sangue. A sua melhor definição aponta para a família como um espaço de 

refúgio e proteção, de relações interpessoais.  As palavras mais citadas à adoção foram amor, 

afeto, filho, família, cuidado e respeito educação adoção. Encontramos ainda uma série de 

palavras que podem ser dispostas num indicativo de relações interpessoais que implicam 

responsabilidades, tais como: respeito, valores, compromisso, dedicação. 

Observa-se que as respostas dadas, remetem à representações sociais de família 

ancoradas às concepções de família oriunda do modelo conservador burguês, no qual a família 

afastava-se do público e encontrava no campo do privado, o lugar de proteção e de refúgio às 

intempéries de fora, do mundo exterior (Áries, 1981). Ainda podemos inferir nos nossos dados, 

que dela esperam-se “bons” sentimentos e a ausência de conflito e desarmonia. Há a expectativa 

de que o olhar à criança seja de compromisso, dedicação, educação. Destacamos que a nomeação 

das figuras que fazem parte da relação interpessoal apontada na família, surgem apenas na 

associação livre de adoção, a exemplo, das palavras filho, relação paterno-filial, e criança.  

Podemos inferir que a família que se delineia para a adoção, é aquela na qual, o 

desejo de ter um filho deve estar explícito, e cujos sentimentos dirigidos à criança, não tragam 

outros objetivos que não o de cuidar e amá-la. Como vimos, quantificar os sentimentos, observar 

a “vontade” de ter um filho, o desejo, o que não é palpável foi posto como uma tarefa difícil, 

quando não, impossível. O “olhar” perspicaz do técnico é o instrumento mais próximo para 

identificar, nas entrelinhas, a motivação do requerente, as condições psicossociais de adoção, a 

identificação do desejo, as atitudes do requerente, tais como a sinceridade, a coerência e 

tolerância para com a criança. Estes pontos quando não esclarecidos, são possíveis ameaças à 

colocação de uma criança na família. O respaldo do trabalho em equipe, através de vários olhares 
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e diálogos, é apontado como a possibilidade de tornar a prática profissional mais transparente e a 

avaliação menos subjetiva. Possivelmente, essa perspectiva, amenizaria o sofrimento e o 

sentimento de onipotência de alguém, legalmente constituído, para dizer claramente quem pode 

ou não pode adotar.  

A análise do inaceitável num processo de cadastramento nos faz avançar na 

compreensão do modo como o grupo lida e constrói seu conhecimento a respeito da família no 

contexto de adoção. Fala-se de uma constituição na qual não deve haver: motivações ilegítimas, 

grande diferença de idade entre os requerentes e a criança ou adolescente, vida irregular, 

desarmonia familiar, adoção como tábua de salvação do casamento, pessoas inseguras em várias 

situações, ausência de “lugar” da criança na dinâmica pessoal da família, desvio de condutas do 

requerente ou ainda família que não considera a importância de revelar a adoção para a criança. 

 

Sujeito 01 
Você querer uma criança pra ela ser objeto de alguma coisa, isso pra mim já está 
desvirtuando do que o Estatuto preconiza. Ele é um sujeito de Direitos, então isso pra 
mim é fundamental. Muitos conflitos na família, familiares que estão em disputa, em 
briga, em conflito ou mesmo que essa pessoa mora com o pai ou com a mãe e esses pais 
não querem a criança em casa. Isso pra mim não é motivo, então eu dou parecer 
desfavorável. 

 

Sujeito 04 
Seria uma pessoa inidônea, uma pessoa que tivesse uma vida irregular...Que fizesse uso 
de droga, uma pessoa que não tivesse uma estrutura familiar adequada em termos de 
harmonia, uma pessoa insegura. Quando você vai avaliar uma pessoa, você tem que  
 
avaliar como é essa pessoa no trabalho, em casa. Uma pessoa que demonstre segurança 
no que ta fazendo, nas diversas situações da sua vida. 

 

A expectativa é de um modelo familiar, cuja estrutura deve apresentar harmonia nas 

suas relações e o respeito pela história da criança.  

 

Sujeito 03 
È quando você vê que o casal ta querendo salvar o casamento ou tapar um buraco com 
a criança.Está faltando alguma coisa na vida da gente e essa criança vem pra 
simplesmente tapar. A gente está infeliz, a criança vem pra trazer a felicidade. Eu acho 
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que têm casais que engravidam por conta disso também.Se a pessoa quer ter um filho 
porque realmente tem o desejo de ser mãe ou de se pai, aí pra mim é tranqüilo. 
 

Sujeito 08 
Por exemplo, honestidade para com a criança. Eu acho inadmissível de jeito nenhum se 
eles não se comprometessem a revelar pra criança. Aí eu acho que é a questão da 
honestidade para a criança, as origens dela Se ficasse claro pra mim que eles não 
tinham nenhuma disposição em revelar para a criança, eu acho que seria um ponto 
muito forte, negativo, pra eu não dar um parecer favorável. 

 

No exemplo abaixo, encontramos uma concepção do idoso de ser incapaz de cuidar 

de uma criança pequena. 

 

Sujeito 02 
Eu acho que é quando a pessoa...Primeiro momento eu pensei na questão da faixa 
etária. Por exemplo: uma senhora tem 74 anos, querendo adotar uma menina de um 
ano, um a quatro anos. Eu fiquei pensando, se isso não seria um preconceito meu. Mas 
eu imaginei uma coisa: qual o vigor que essa mulher e vai ter pra correr com essa 
criança? Qual vai ser a mobilização física, pra correr, pra ir a uma praça, pra dar 
banho nessa criança? Criança chora a noite todinha. 

 

A concepção da criança e do adolescente como sujeitos de direito se anuncia mais 

claramente no momento em que os profissionais consideram o inaceitável no cadastramento de 

adoção. Todavia, o ECA, art. 19, aponta o direito da criança e do adolescente de “ser criado e 

educado no seio de sua família natural, excepcionalmente em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes”.Mais adiante, no art. 29, esclarece que “não se deferirá colocação em família 

substituta à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida 

ou não ofereça ambiente familiar adequado”. Nesse caso, as condições inaceitáveis apresentadas 

pelos sujeitos não se restringem ao teor dos citados artigos, mas sugerem que a incompatibilidade 

da medida pode também ser interpretada na grande diferença de idade entre pretendente à adoção 

e criança ou ainda o desrespeito à história da criança. 

Portanto, podemos associar que os conteúdos representacionais de família estão 

articulados, não apenas com categorias históricas, mas ainda com a categoria jurídica e 
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psicológica. A dimensão jurídica aborda a criança e o adolescente como sujeitos de direito e sob a 

proteção do Estado, da família e da sociedade civil. Numa dimensão psicológica, estudos sobre o 

desenvolvimento humano apontam a importância e necessidade de pessoas adultas de referência 

para a formação da personalidade daqueles que estão em desenvolvimento. 

Na tentativa de atender às prerrogativas da lei para garantir uma família à crianças e 

adolescentes, os profissionais, em sua prática, apontam para representações sociais de família na 

qual o ideal se apresentam sob as formas: 

 

 

A) Casal jovem e sem filhos: 

 

 

Sujeito 04 
A gente ta pensando o que é o melhor para a criança. Então o melhor pra criança é que 
ela tenha uma família que seja mais jovem, que tenha condições de acompanhar o seu 
desenvolvimento, que sejam pessoas mais pacientes e até pela lei natural da vida, que 
tenha mais tempo para a criança. 

 
Sujeito 01 
Eu acho a diferença de idade muito importante. Eu acho importante pra que ele possa 
acompanhar o desenvolvimento, esse choque de gerações entre uma pessoa de sessenta  
anos... a própria natureza contribui, por exemplo: uma criança de um ano requer uma 
energia maior da pessoa que vai cuidar, e uma pessoa com sessenta anos já não está 
mais com esse vigor pra poder acompanhar uma criança nessa idade. 

 

Sujeito 05 
Os últimos foram de 60 anos...Eu acho que essa foi uma expressão bem do ponto de 
vista dos filhos, assim, quanto tempo eles vão ficar com esses pais.E aí eu deixei por 
último. Seria o tempo pra acompanhar essas crianças. 

  

A idéia de encontrar uma família para sujeitos que estão sob a proteção do Estado, 

parece estar ancorada ainda na concepção de que aqueles que não tiveram filhos, têm um “amor 

acumulado”, uma maior tolerância, o que não se encontra naqueles que dividem tal amor com 

outros filhos. 
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Sujeito 04 
No casal sem filhos, ele vai ter muito mais habilidade, mais paciência, mais aceitação 
pela questão do primeiro filho. Quando você tem o primeiro filho, as suas perspectivas 
são grandes de cuidados, de afeto, carinho. 

 

Mas, o que determina que a criança que será adotada precisa de mais amor que as 

demais crianças?  

A resposta é dada na seqüência da fala do mesmo sujeito 09: 

 

A criança na adoção, como ela  já tem fragilidade, ela precisa que isso seja redobrado. 

 

Embora, a princípio, a primeira resposta seja esta, o sujeito parece questionar a sua 

própria certeza: 

 

Agora isso não é fórmula, é só pra você ter um critério de prioridade. Pode não seguir. 
Mas o que tudo indica é que se você tem uma família que tem filho e outra que não tem, 
a que não tem vai ter mais disponibilidade para aquela criança que está chegando de 
um lar desestruturado, de uma rejeição, mais disponibilidade de tempo e atenção. 

 

Encontramos ainda posições diferentes quanto a esta disponibilidade nas quais, o 

argumento que prevalece é o da experiência com outras crianças, que ajudará no acolhimento à 

criança carente e necessitada de cuidados especiais. O interesse superior da criança, neste caso, 

não é representado pela quantidade de amor, e sim pela capacidade de lidar com suas 

especificidades e em especial sua história de abrigamento ou de institucionalização: 

 
 
Sujeito 07 
Eu botei o heterossexual com filhos, na frente do sem filhos, porque na minha cabeça eu 
fiquei pensando num menino da FUNDAC de 8 anos, menino de rua, vivência de 
FUNDAC, então tendo filhos na casa, esse casal com filhos tem mais experiência de 
lidar daquele que nunca maternou na vida. 

 

Na mesma perspectiva do interesse superior da criança, há uma outra concepção para 

essa prioridade ao casal sem filhos. No caso, teme-se que se inverta a prioridade: 
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Sujeito 09 
Aí eu iria perguntar: a adoção é pra beneficiar o casal ou a criança? Esse casal que 
não tem filhos, vamos dar um presentinho pra ele? De repente esse casal que já teve 
filhos já tem mais experiência, já sabe lidar com essa criança. De repente um casal com 
mais experiência, vai ser muito mais interessante pra essa criança estar nesse 
aconchego todo, do que esse casal que ta começando agora. Se fosse pensar pelo lado 
da criança, eu acho que a gente tem que pensar pelo lado da criança e não dizer: ai o 
bichinho não teve filhos, vamos deixar com eles. E aí a criança é pra ser presente 
assim? A adoção é pra presentear?  

 

Os dados confirmam a primazia do casal jovem, deixando de lado, e até em último 

lugar, a opção para o idoso: 

 

Sujeito 07 
Como eu sou preconceituosa com idoso!  Mas, aqui eu confesso que quando eu botei o 
casal idoso como sendo o último, eu estou chamando até de idoso...Sessenta anos não é 
idoso?Com filhos, já tiveram filhos, estão com sessenta anos, tendo gente no cadastro, 
então, já tem filhos? O menino com um ano, quando ele tiver com dez, eles já vão estar 
com setenta. Só se só tivesse esse casal e ninguém quisesse aquele menino por algum 
motivo e eles tivessem receptivos, vamos tentar. O meu preconceito tem a ver com a 
idade, eu to chamando de preconceito, mas eu estou pensando no bem-estar da criança, 
pra garantir se tem outras pessoas que podem adotar aquela criança, que pode estar 
mais perto, com mais energia pra ta acompanhando melhor o mundo que ela estar 
vivendo, compreender a dinâmica, no sentido relacional, eu acho que... Se bem que tudo 
isso está muito relativizado porque tem velho que eu posso entrevistar um casal de 
idosos que eu me apaixone. Meu Deus, nem todo jovem têm uma cabeça dessa! Tudo é 
relativzado. 

 

Embora também se encontre ambivalência quanto à incapacidade do idoso de cuidar 

de uma criança: 

 

 
 
Sujeito 09 
Hoje em dia isso é tão relativo...Atualmente as pessoas estão tendo filhos mais tarde. Eu 
acho que isso ta ultrapassado. Atualmente as pessoas vivem mais, estamos numa nova 
realidade, não dá mais pra você ficar agarrado a esses detalhes.Aí você vai considerar, 
mas tem filhos, esse de 60 anos. Esse filho mora com eles? Mora com eles? Os filhos 
estão adotando também? Ta entendendo? Tem que ver isso e aquilo tem toda uma 
história no meio. Por esse lado aí eu não vejo dificuldade, não. Sessenta anos o cara ta 
novo, novo. 
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A família jovem é aquela que terá maior disponibilidade de tempo e de expectativa de 

vida. O idoso é apontado como aquele que não terá condições físicas para acompanhar uma 

criança. No caso de adolescente, este não encontrará no pai ou mãe adotivos idosos, uma 

“mentalidade” que ajude a compreendê-lo.  

Neste sentido, além de uma representação social de família, podemos inferir que há 

uma representação social do idoso que é identificado com a figura do avô e avó, cuja vitalidade 

não é mais suficiente para serem pais, além de serem conservadores nos costumes e com uma 

mentalidade fechada ao jovem A possibilidade de adoção para estes, é apontada diante da 

inexistência de candidatos mais jovens. 

A pesquisa de Almeida e Cunha (2003) corrobora as nossas inferências. Os resultado 

dessas pesquisadoras apontam para uma representação social do desenvolvimento humano na 

qual, tende a negar a presença de desenvolvimento durante a velhice, encerrando-se a vida na fase 

adulta, momento em que o adulto assume suas responsabilidades junto à família. Há uma 

identidade social construída do idoso como sujeito decadente. A idéia é de que a infância e a 

adolescência correspondem às fases do “ainda não consegue” e a velhice, à etapa do “já não 

consegue”. Os resultados da pesquisa sugerem ainda que esta visão desenvolvimental “implica 

numa desqualificação das conquistas de cada sujeito no decorrer de todo o ciclo vital” (p. 09) 

Cabe, portanto, ao idoso transmitir sua sabedoria e experiência, para amenizar as marcas da 

decadência e do declínio que se anunciam através das perdas biológicas. Ao adulto, é assegurado 

o espaço do trabalho, da produtividade, da constituição de uma família, que se torna o local, por 

excelência de proteção da infância e da velhice. 

Santos (1990) em seu trabalho sobre a influência da aposentadoria sobre a identidade 

do sujeito, afirma que a ênfase nas sociedades modernas continua sendo dada à juventude e à sua 

capacidade de produção e ser velho, “representa um afastamento do mundo social” (p. 22). 

Para o próprio grupo de idosos o envelhecimento pode estar associado ainda à perda 

dos laços familiares, da identidade física, à perda da capacidade de trabalho e do reconhecimento 

social e ainda como um desgaste natural, tendo uma visão utilitarista, na qual a vida se desgasta 

como um objeto. (VELOZ; NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 1999) 
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Todavia, Vitale (2002) em seu estudo sobre a monoparentalidade e pobreza destaca a 

grande importância dos avós que aparecem atualmente como “personagens chaves diante das 

fragilidades conjugais, da recomposição familiar e monoparentalidade”. (p.54) Essas figuras se 

apresentam como uma rede de apoio concreta, inclusive como provedores, também como laços 

dentre as gerações, conferindo identidade à história familiar. 

 

 

B) Casal Heterossexual 

 

 

Os dados apontam que as representações sociais de família estão fundamentadas em 

um modelo nuclear, no qual a presença de um pai e uma mãe são essenciais para uma criança. O 

arranjo familiar que não constitui tal modelo seja ele homo ou monoparental, é apresentado como 

incompleto. 

É importante destacar que, a condição de homossexualidade de um pretendente se 

mostrou impossível à adoção, apenas para um dos sujeitos pesquisados, tendo este justificado sua 

explicação por motivos espirituais: 

 
Sujeito 03 
Eu penso família não como pai, mãe e filhos. Já há muito tempo eu penso família como 
sendo mãe e filho, aquele grupo. Mas, a figura masculina e feminina são importantes 
para o crescimento e desenvolvimento da personalidade da criança. Mas na minha 
visão de família, não inclui o homossexual. É uma questão espiritual. Não que eu ache 
que o casal homossexual não tenha a capacidade de criar uma criança. Longe de mim 
dizer uma coisa dessa. Qualquer pessoa que tenha boa formação é capaz de criar uma 
criança. Mas pra mim vai faltar sempre uma coisa que é a parte da sexualidade em que 
na minha forma de ver, o homossexual não está bem definida na sua sexualidade. Pra 
mim homem é homem e mulher é mulher. Eu não acredito que seja uma opção, eu 
acredito que seja uma confusão e aí por conta disso, eu creio que vai faltar na educação 
essa parte da definição da sexualidade que é importante pro ser humano se definir. 

 

Considerando-se que as representações sociais orientam as práticas, a força destas 

representações, podem explicar o modo pelo qual os profissionais estudados enfatizam o modelo 

de família, no qual as variações de novos arranjos são preteridas diante do modelo nuclear de 
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família, cujos atributos estão explícitos na função de proteção, de espaço para o amor e de figuras 

de identificação para as crianças e adolescentes. 

Numa discussão no campo jurídico, Figueiredo (2004, p. 89), ao defender a adoção 

por homossexuais, questiona o fato de se justificar a impossibilidade daqueles realizarem uma 

adoção, por se atribuir a eles uma condição de vida promíscua. Para o referido autor, tais pessoas 

podem levar suas vidas inteiramente ajustadas e completamente fora dos padrões estereotipados 

que se tenta generalizar e sem que sua preferência sexual tenha qualquer influência negativa sob 

o adotando. Aponta ainda que contrariamente ao que se observa em alguns heterossexuais, estes 

enquadrados na visão normal da maioria, podem influenciar negativamente o adotando, em 

função de sua conduta sexual, gerando efeitos devastadores na formação da criança e do 

adolescente, destacando como exemplos, mulher ninfomaníaca, de vida promíscua, homem que 

troca de parceiras freqüentemente, levando-as para o interior do lar ou aquele que agride 

sexualmente suas empregadas domésticas.  

O referido autor ainda destaca que a menção à homossexualidade do candidato no 

corpo da sentença só deva acontecer quando tal aspecto seja abordado expressamente pelo 

pretendente, pelo Ministério Público, pela equipe técnica, ou mesmo por terceiro interessado 

“causando prejuízo à pretensão, tendo que ser rebatida, pois caso contrário, consubstanciaria 

forma disfarçada de preconceito” (FIGUEIREDO, 2004, p. 93) 

Para Figueiredo, embora se aponte entre os críticos que o Judiciário dê preferência 

para casais na adoção, ele afirma que isto é um equívoco, pois o que se busca não é uma criança 

para o casal e sim, “o melhor adotante para a criança, sobressaindo disto que é, salvo as exceções 

que confirmam a regra, melhor para o adotando que ele tenha pai e mãe (afinal de contas a 

adoção imita a família biológica) do que só pai ou só mãe.” (FIGUEIREDO 2004, p. 103). 

Nessa discussão, encontramos uma identificação da família, como uma construção, 

cultural e histórica, envolvida num modelo biológico. 

Destacamos que, embora um casal homossexual não tenha o reconhecimento legal 

diante da adoção, pois a legislação reconhece como família a união de um homem e uma mulher 

ou a presença de um desses juntamente com seus descendentes, os sujeitos da nossa pesquisa não 

apontaram suas justificativas na legislação. O que se identifica são representações sociais 
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ancoradas na psicologia que afirma que a criança necessita, para se constituir, de figuras 

masculina e feminina. Isso é traduzido pela presença de um homem e uma mulher. Tais 

representações ainda, são ancoradas em aspectos sociais que apontam o preconceito a que criança 

será submetida na escola, por exemplo, por ter uma família cujos pais são homossexuais, como 

uma contra-indicação à adoção.  

 

Sujeito 02 
O que mais potencializa é ser casal heterossexual. Figura de homem e figura de 
mulher...Eu acho que ter pai e mãe é uma coisa muito feliz, muito gratificante, muito 
ideal. 

 

Sujeito 01 
Eu coloquei o casal independente de se homo ou hetero como prioridade em relação ao 
solteiro. Ser homossexual pra mim, tanto faz, mas eu acho que as duas pessoas 
exercendo esses papéis na educação, cuidar, dividindo, compartilhando esses papéis eu 
acho que para a criança é melhor. Não sobrecarrega tanto e pra criança é melhor. 
 

A possibilidade de o casal homossexual ser indicado à adoção aparece em duas 

vertentes. A primeira, sob a perspectiva da criança, ou seja, levando-se em consideração o 

interesse superior da mesma. Este interesse é anunciado na preocupação de alguns sujeitos de não 

submeter o adotado a situações constrangedoras ou de discriminação e a segunda, sob a 

perspectiva do casal. Neste caso, percebe-se uma sensibilidade e atenção ao desejo do casal em 

ter filhos, o que não pode se concretizar pela forma biológica “natural”. 

 

Sujeito 06 
Eu priorizei o casal homossexual na frente do casal heterossexual, pela impossibilidade 
de não poder ter filhos. Têm coisas que eu não vou conseguir explicar. Eles não são 
estéreis, mas na relação eles não poderão ter filhos em comum.Uma vez a pergunta que 
me fizeram foi: Imagine, do ponto de vista psicológico, uma criança, na reunião da 
escola perguntarem: quem é seu pai, quem é sua mãe? Eu fiz uma reflexão com eles 
sobre o que é existencialmente o direito da pessoa exercer sua sexualidade. As coisas  
não são assim tão emblemáticas...Tão caricaturado como você está dizendo aí. Eu 
respondi. Uma criança de oito anos que já vem com um modelo de família burguesa que 
é o que está arraigado, vigente, mesmo com os arranjos diferentes que vem se 
constituindo, uma vez que ele tem o que é mãe o que é pai...Têm algumas escolas que  
acabaram com o dia do pai, dia da mãe, e agora é o dia da família. Mas um menino que 
não tem? Qual é a regra da nossa sociedade? Não é de mãe, não é de pai? Pai, mãe e 
filho. Um menino de oito anos ele já vem com isso. Ele precisa por conta da dignidade 
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adotar. Entre um menino e outro, eu prefiro dar o menino menorzinho ao casal 
homossexual. Eu fiquei pensando por conta da idade da criança. 

Lacerda, Pereira e Camino (2002) sugerem que partindo do pressuposto que o 

preconceito contra a homossexualidade é uma construção sócio-histórica, o estudo das 

representações sociais que as pessoas têm feito da homossexualidade permitirá entender as 

diversas formas de preconceito. Os pesquisadores analisam que algumas dessas formas estão 

ancoradas em explicações psicossociais, ético-morais e religiosas, psicossociológicas ou ainda a 

partir de causas biológicas e psicológicas. 

Podemos supor, portanto, que o modo como os profissionais lidam com a noção de 

família no contexto da adoção, está intimamente ligado também às representações sociais da 

homossexualidade e também da criança abrigada. A concepção de família nuclear, como um 

espaço de construção da individualidade e referências morais e sociais parece não vislumbrar o 

arranjo de casais homossexuais, muito embora fique claro que para a grande maioria dos sujeitos, 

este arranjo não seja negado. Neste sentido, a condicionalidade de proporcionar a adoção para 

homossexuais é semelhante àquela referida para o idoso: a última opção. 

 

Sujeito 09 
Eu acho que pra uma criança de um ano, se ela ficasse com o casal homossexual seria 
mais tranqüilo pra criança do que pra de oito anos. Porque existe todo um preconceito, 
porque uma criança de um ano ela já iria viver observando as diferenças, aprendendo a 
respeitar essas diferenças, partindo do pressuposto que esse casal aqui é bem orientado. 
Você ta me dizendo que todo mundo aqui é muito bem orientado, muito atencioso. Esse 
menino de oito anos aqui, os coleguinhas já vão...Se não for bem trabalhado vai ser bem 
mais complicado.  

 

Sujeito 04 
Eu acho que quando a gente vai fazer um cadastramento, a gente tem que ver o que é o 
melhor pra criança. Então se é um casal ou se é uma pessoa só... É melhor uma criança 
ter um pai e uma mãe do que ter só um pai e só uma mãe. 
Para a criança maior eu utilizei outro critério, porque eu coloquei o casal homossexual 
por último, porque geralmente na adoção do cadastro, essas crianças de oito anos, são 
crianças que estão em uma instituição de abrigo, que já têm toda uma história de vida, 
de preconceito, então a aceitação dessa criança para um casal homossexual é muito 
mais difícil a adaptação. Ela já vem sofrendo a violência da família, do abrigo e toda 
uma carga de preconceito do abrigo.Em se tratando de meninos mais velhos para 
homossexual, as crianças reagiam quando a gente conversava: “Ah, mas eu não quero 
que meu pai seja boiola”.”Na casa de fulano de tal um menino disse que eu era 
frutinha, eu não quero ser frutinha”. 
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Sujeito 08 
Porque eu botei o casal homossexual, eu fiquei pensando assim...Um casal homossexual 
que tem 40 anos eu fico pensando na situação que é ser homossexual, uma situação 
existencial. Como é difícil exercitar isso, toda carga de preconceito que a gente sabe 
que existe. Toda a luta que eles encampam até hoje. Então, já têm 40 anos, digamos que 
eles já vivam há algum tempo juntos. Quanto tempo eles desejam? Tiveram a coragem  
 
de procurar a Justiça. Se não for dada a chance e esse casal for continuando a tentar e 
a Justiça indeferir, eles vão terminar com 60 anos e vai entrar noutro critério de 
exclusão. Então, já que eles têm 40 anos e tiveram a coragem de procurar a Justiça... 

 

Ao se identificar uma condicionalidade na adoção de casais homossexuais ou de 

pessoas idosas, podemos supor uma abertura de visão, diante de novos arranjos. Todavia, tal 

condicionalidade, também pode ser vista, como uma ambivalência diante do conflito que tais 

arranjos impõem e de uma legislação que não permite nenhum tipo de discriminação. 

 

 

C) Mulher e maternidade 

 

 

Na construção da família para a adoção, há o espaço para a “vocação natural” no qual 

a mulher é relacionada à função de mãe. Essa concepção como um construto ideológico permeia 

a constituição da identidade feminina e permeia nossos dados. 

Verificamos a ancoragem da representação social de família num modelo onde se 

associa a condição de maternidade à mulher, deixando de lado o homem que em algumas falas 

dos sujeitos não é reconhecido na condição “natural” de pai. 

As representações sociais têm como finalidade tornar algo não-familiar, ou a própria 

não-familiaridade, transformam algo estranho e perturbador em nosso sistema particular de 

categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos. A exemplo, o 

sujeito 03 ao justificar suas respostas, deixa claro que tentou utilizar suas experiências, sua 

história de vida: “Acho que escolhi pelos meus conceitos e preconceitos”. Ainda encontramos na 

fala de um dos sujeitos, que na tentativa de explicar suas respostas, esclarece que o tinha feito por 

ter sido criada no meio de muitas mulheres e assim, tendo nelas a referência de família. 
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Apesar de uns justificarem suas respostas ancorados em valores religiosos, histórias 

de vida, valores, educações diferentes, encontramos dados nos quais a representação social de 

família apresenta uma certa homogeneidade no que se refere à mulher e a maternidade.Vejamos: 

 

Sujeito 02 
A mulher de 40 anos...Pensar em maternidade, pensar em adoção, eu ligo diretamente à 
figura feminina. Isso independente de ser casal ou não. Tanto que aqui esse homem ele 
ta sozinho, eu diminuí, porque primeiramente eu ligo maternidade à mulher. Primeiro 
seria mulher. 

 

Trindade e Enumo (2002), corroboram com os nossos dados na discussão da 

valorização da maternidade como uma condição necessária e natural à mulher. As pesquisadoras 

consideram que apesar das transformações observadas nas concepções e práticas relacionadas à 

infertilidade, esta condição tem se constituído em um anátema para as mulheres, através dos 

séculos de história, e rompendo limites geográficos e culturais.Tais autoras sugerem em suas 

pesquisas que, poucas são as mulheres que não concebem a infertilidade como uma situação 

problemática. Em sua maioria, sentem-se infelizes, incompletas, solitárias, frustradas e inferiores. 

Nesse sentido, a maternidade é uma condição natural, ora como um destino biológico, ora como 

um valor social no qual se concretiza a identidade feminina.  

Identificamos nos nossos dados que a monoparentalidade feminina é valorizada 

diante da monoparentalidade masculina, ressaltando-se o estatuto de naturalidade ou até 

mitológico de que à mulher, cabe ser mãe. 

 

Sujeito 07 
Mas se eu for ver como está aqui, aí esse pessoal aqui, homem e mulher 40 anos, sem 
filhos, eu acho que eu botei pelo mito do amor materno, né? Mulher, então vamos dar 
mais chance à mulher do que ao homem...Homem sozinho...Tudo isso passível a uma 
boa entrevista. 

 

Sujeito 06 
Eu coloquei o homem perdendo prioridade pra mulher, porque a mulher de 40 anos já 
tem dificuldade maior de ser mãe e ele com mais de 40 anos pode ser pai. 
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Nossos dados reforçam a identificação da existência da hegemonia de um modelo 

nuclear familiar no qual os arranjos diferentes “acabam sendo olhados com muita desconfiança, 

sendo freqüentemente alvo de estigmatização, sobretudo pelos profissionais que lidam com 

família” (SARTI, 1999, p. 49) 

A pesquisa de Amin (2005) nos leva à mesma direção, pois ao estudar a diversidade 

de interesses em situação de adoção, alerta para a inadequação da atuação profissional que se 

apóia em um modelo familiar tradicional e que não dá conta das configurações familiares na 

nossa realidade. 

Embora a família apresentada esteja baseada num modelo nuclear, em que a figura do 

homem e da mulher se apresentam como necessárias para a idéia de família completa, pode-se 

observar um movimento na tentativa de absorver os novos arranjos que se apresentam, no 

momento em que o sujeito justifica sua opção pelo arranjo familiar da homossexualidade, pois 

“tiveram a coragem de procurar a justiça”, apontando assim para uma possibilidade de equidade 

numa sociedade preconceituosa e ainda, na resposta dada por outro sujeito; “eles não são estéreis, 

mas na relação eles não poderão ter filhos em comum”. 

As representações sociais são modalidades de conhecimento construído no cotidiano 

das práticas sociais, partilhado pelo grupo de pertença. Os profissionais analisados envolvidos no 

processo de adoção de crianças e adolescentes necessitam dar um significado às escolhas que 

fazem diante do compromisso de seleção de uma família. Eles vivenciam movimentos de 

ambivalência e conflito diante de suas representações sociais e das novas possibilidades que se 

apresentam. Embora com respostas que anunciam uma representação social de família que não 

compreende os novos modelos de família, os dados apontam para um movimento de mudança 

que vislumbra questionar seus conceitos e preconceitos. Percebe-se uma mobilidade de algumas 

significações atribuídas à família e ao que isso implica para uma criança ou adolescente que 

necessita e tem o direito, assegurado por lei, de uma família onde possa se desenvolver. 
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8 O PARECER: o escrito registrando representações sociais 

  

 

8.1 Parecer favorável: 

 

 

Foram analisados o corpus dos pareceres favoráveis. O corpus dos pareceres 

favoráveis é composto de 76 unidades de contexto inicial (pareceres) e foi divido em 257 

segmentos (UCE). A Análise Hierárquica Descendente chegou a quatro classes de segmentos de 

textos diferentes entre si, como se vê no dendograma 01. As classes serão apresentadas, na forma 

de Tabelas, o seu vocabulário por ordem de freqüência de ocorrência e a indicação da 

significação da sua ligação com a classe, através do qui-quadrado.  Como forma de exemplificar 

as classes serão apresentados alguns pareceres apontados pelo ALCESTE como significativos às 

mesmas, sendo nomeados como descritos pelo referido programa, sob a forma de *suj_. A 

apresentação dos dados dos pareceres desfavoráveis será semelhante e serão expostos mais 

adiante.  

 

 

Figura 1 – Dendograma : Parecer Favorável 

 

 Cl. 1 (  58uce) |----------------------------------+ 

             18                                     |------------+ 

 Cl. 2 (  15uce) |---------------------------+      |            | 

             15                              |------+            | 

             19                              |                   |+ 

 Cl. 4 ( 168uce) |---------------------------+                   | 

  Cl. 3 (  16uce) |-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabela 2 - Parecer Favorável 
 

Classe 1 
22.57% 

 

Classe 2 
5.84% 

 

Classe 3 
6.23% 

 

Classe 4 
65.37% 

32 
4 

44 
8 
4 
7 
4 

42 
3 
5 

46 
5 

32 
35 

7 
41 
12 

5 
6 
2 
2 
2 

Equipe 
Acreditam 
Adoção 
Adotante 
Ambas 
Apresenta 
Baseada 
Casal 
Educar 
Evidenciar 
Favorável 
Fundamento 
Hoje 
Juízo 
Posiciona 
Pretendente 
Relação 
saudável 
Verdade 
*suj_66 
*suj_ 73 
*suj_75 

93.09 
9.62 

11.96 
7.35 

13.94 
4.38 
3.56 
8.92 
4.09 

12.98 
107.53 
12.98 

125.41 
110.09 

5.29 
86.3 
4.66 

7.5 
16.42 
3.38 
3.38 
3.38  

11 
14 

4 
12 
11 

5 
12 
13 

8 
8 

12 
9 
8 
7 
5 

13 
8 
5 

14 
5 

13 
12 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Convive 
Adoção 
Apresentam 
Bem 
Casal 
Consciência 
Demonstra 
Entendimento 
Evidenciando 
Existência 
Indica 
Motivação 
Não 
Natureza 
Necessidade 
Possui 
Preconceitos 
Pretendida 
Respeitosamente, 
Revelação 
Satisfatório 
Tudo 
Vontade 
*suj_20 
*suj_3 
*suj_32 
*suj_34 
*suj_35 
*suj_39 
*suj_72 

185.40 
9.00 
7.92 

115.77 
2.11 

24.05 
109.53 
220.91 
133.21 
133.21 
159.42 
14.59 
25.58 
87.83 
20.05 
57.62 

133.21 
26.52 
73.31 
4.35 

124.15 
130.32 

5.52 
4.18 

20.44 
4.18 
2.72 
2.72 
4.18 

20.44 

8 
8 
8 
8 
8 

16 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

11 
8 
8 
8 
8 

16 
8 
8 
8 
2 
2 
2 

 
 

Moral 
Garantir 
Através 
Boa+ 
Condições 
Criança 
Cuidados 
Declararam 
Descubra 
Desejam 
Educacional 
Estável 
Formação 
História 
Materiais 
Momento 
Não 
Origem 
Percebe 
Pessoa+ 
Porque 
Possuem 
Pretendem 
Relacionamento 
Requerente 
Revelação 
Revelar 
*suj_13 
*suj_22 
*suj_36 
*suj_9 

65.75 
87.05 

109.16 
20.10 
4.09 

13.39 
124.37 
124.37 
124.37 
71.76 
78.77 
48.43 
31.51 
56.00 
39.79 
14.75 
23.15 

109.16 
28.31 
87.05 

109.16 
42.38 
45.24 
13.55 
21.40 
16.79 
35.29 
7.73 

18.99 
18.99 
13.34 

 

25 
10 
13 
44 

8 
9 

22 
20 
10 

6 
23 
22 

7 
18 
20 
14 
13 
15 

7 
7 
9 

64 
12 
15 
14 
16 

110 
11 

8 
22 
15 
40 
44 

8 
9 

18 
48 
47 
51 
19 

7 
20 
29 

9 
45 

7 
14 
19 
29 

9 
17 
10 
35 
83 
31 

8 
17 
11 

5 
7 
7 

 

Conjugal 
Legal 
Social 
Legitim+er 
Acolher 
Acolhimento 
Acordo 
Adequado 
Adequada 
Amada 
Ambiente 
Ambos 
Amor 
Ampliar 
Aparenta 
Apontar 
Atender 
Bastante 
Bom 
Chegada 
Coincidindo 
Condições 
Considerados 
Contribuindo 
Contribui+ 
convivência 
Criança 
Dados 
Decisão 
Demonstrando 
Demonstrou 
Desejo 
Desenvolvimento 
Estabilidade 
Estrutura 
Estudo 
Família 
Famíliar+ 
Filho+ 
Harmonioso 
Legítimos 
Maternidade 
Morais 
Mostraram 
Motivação 
Necessárias 
Oferecer 
Paternidade 
Pleno 
Preceito 
Propiciar+ 
Proporcionar+ 
Relacionamento 
Requerente 
Sociais 
Tenha 
Verificar 
*suj_1 
*suj_18 
*suj_4 
*suj_50 

 

16.47 
15.51 
4.94 
9.19 
4.37 
4.94 

12.75 
11.49 
3.31 
3.25 

13.38 
6.27 
3.81 
5.81 

11.49 
7.84 
4.94 
4.20 
3.81 
3.81 
4.94 

24.44 
6.67 
8.44 
7.84 
3.25 

17.57 
6.09 
4.37 
4.73 
4.20 
9.90 

25.31 
4.37 
4.94 
7.82 

25.73 
30.47 
16.84 
10.87 
3.81 
5.20 

17.32 
4.94 
975 
3.81 
5.50 
3.32 
9.04 
4.94 
9.64 
5.51 
5.86 
5.01 

18.68 
4.27 
9.64 
2.24 
2.70 
3.81 
3.81 
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A primeira classe envolve 22,7% das unidades de contexto elementar e diante de suas 

freqüências de ocorrência com os contextos mais significativos aponta elementos que sugerem 

uma avaliação da família com base nos aspectos gerais que os pretendentes apresentam, e que 

implicam no desejo da adoção e das condições materiais e afetivas para cuidar de uma criança. 

Apontam-se palavras que indicam os objetivos da avaliação sendo estes a inscrição e o parecer 

favorável: cadastro, casal, exposto, favorável, inscrição, pretendente. 

 

*sujeito_73 
Com base no estudo realizado, verificamos que os pretendentes têm um forte desejo de 
ampliar a família com um filho. Aparentam ter um relacionamento conjugal harmonioso 
favorecendo o acolhimento de uma criança neste seio familiar, tendo condições 
materiais e afetivas para educá-la. Foi possível evidenciar que os pretendentes 
acreditam na verdade como fundamento para uma relação afetiva saudável o que 
parece na forma que irão educar o filho adotivo. Diante do exposto, hoje, nosso parecer 
é favorável à inscrição do casal no cadastro de adotantes deste juízo. 

 

A segunda classe corresponde a 5,84% das UCE, e nela a ênfase é dirigida às características da 

relação familiar, com destaque para a harmonia da família e da ausência de preconceito para com 

a criança e o conhecimento do que é adoção, implicando nisso as possíveis dificuldades 

encontradas na adaptação de uma criança no novo ambiente familiar. Nesta classe pode-se inferir 

que a família mostra-se em consonância com a legislação em relação à identificação da 

motivação legítima.  E ainda, a família em tela é aquela que deve estar preparada para os aspectos 

da adoção, devendo revelar uma sensibilidade à criança abandonada. Destacam-se as palavras 

adoção, casal, consciência, entendimento, harmonia, motivação respeito, satisfatório. 

 

*suj_72 
No que diz respeito aos pretendentes à adoção, vê-se uma motivação legítima para 
exercer a maternidade e paternidade novamente com a adoção de uma criança. 
Demonstram possuir entendimento satisfatório a respeito da adoção, evidenciando-se a 
não-existência de preconceitos, bem como, apresenta consciência a respeito da 
necessidade de revelação da adoção par a criança pretendida. Ao que tudo indica, os 
requerentes apresentam ter condições sociais e morais para oferecer à criança um 
pleno desenvolvimento, em um ambiente adequado. Diante desses pontos, posicionamos-
nos, no momento, favoravelmente á inscrição dos pretendentes. 

 

A terceira classe corresponde a 6,23% das UCE e encontram-se palavras que 

salientam os aspectos da família como aquela que deve apresentar um cuidado e atenção à 
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história da criança, e um olhar mais específico à criança. Encontra-se nessa classe um enfoque 

próximo ao que a legislação aponta como um dos pontos principais nos critérios de adoção: o 

interesse superior da criança. Além disto, destacam-se nesta classe a família como um espaço 

social, afetivo, no qual a criança parece ter o lugar de destaque, cuja história anterior à adoção, 

deve ser respeitada sendo  a compreensão por parte dos requerentes da revelação à criança de sua 

história de adoção, como um aspecto relevante na decisão do parecer favorável. 

 

*suj_36 
Percebe-se que, no momento, os requerentes possuem um relacionamento estável, em 
condições emocionais e materiais para garantir uma boa formação educacional e moral 
a uma criança. No que se refere à revelação, os requerentes declararam que pretendem 
revelar à criança sua origem desde que a mesma chegue aos seus cuidados, porque não 
desejam que a mesma descubra sua história através de outras pessoas, nem que seja 
educada com base numa mentira. O casal demonstrou estar bastante motivado para a 
adoção, como forma de ampliar a família, onde o desejo de adotar virá consolidar a 
vontade de exercer novamente a maternidade e paternidade. A relação do casal, 
segundo os relatos, parecer se baseada no respeito mútuo e diálogo, demonstrando 
haver maturidade de ambas as partes. Diante de todo o exposto, na presente data, 
somos de parecer favorável à inscrição do casal no cadastro de pretendentes à adoção. 

 

A Classe 4 resultou ser a mais importante, uma vez que corresponde a 65,37% das 

UCE do conjunto dos pareceres favoráveis emitidos. Destacam-se nessa classe aspectos que 

dizem respeito ao ambiente adequado que a família tem a oferecer, a determinação dos 

requerentes que é percebida através do desejo de adotar e de exercer a maternidade e paternidade 

e do julgamento da motivação. Pode-se verificar que esta classe se aproxima das classes 1 e 2 

como se vê no dendograma 01, dividido em dois grandes eixos, estando a classe 3 distante das 

demais, indicando assim que sua temática se diferencia das outras classes. Nesta classe, a idéia de 

família cujos aspectos morais, afetivos, sociais e a estabilidade emocional do casal está muito 

mais presente, demonstrando assim, elementos que indicam uma representação social de família 

idealizada cuja harmonia e ausência de conflito são grandes fatores para a seleção à adoção. 

Palavras como legítimo, ambiente, adequado, harmonioso, desejo, maternidade, morais, 

motivação, oferecer, propiciar caracterizam uma concepção de família em explicações jurídicas e 

psicológicas, nas quais prevalecem o interesse da criança, muito embora este não esteja explícito, 

uma vez que o enfoque dado se dirige às características gerais da família, à sua estrutura e a uma 

motivação atrelada, geralmente, à possibilidade de ter um filho que não foi possível pelas vias 
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naturais, em contraponto com a classe 3, na qual, o foco principal se dirige à relação da família 

com a criança. 

 

*suj_28 
De acordo com a entrevista, pode-se apontar alguns pontos a serem considerados: Os 
requerentes apresentam motivação legítima para adotar,na medida em que concebem a 
adoção como uma forma de exercer a maternidade e paternidade, da mesma forma que 
ocorre com um filho biológico; o casal em tela apresenta possuir ambiente familiar 
adequado, o qual contribuirá de forma adequada para propiciar pleno desenvolvimento 
de uma criança, tanto no que concerne às condições sociais,morais e afetivas; o 
requerente apresenta idade um pouco avançada, o que não necessita ser levado em 
consideração em virtude da faixa etária da criança pleiteada pelo casal; por tratar-se 
de uma adoção tardia, com a idade da criança, o casal foi orientado a avaliar as 
condições que possui para enfrentar os problemas que poderão vir a se deparar, 
mantendo-se firmes na decisão inicialmente tomada; em relação à revelação, o casal 
aparenta estar consciente de que a criança chegará a família sabendo de sua condição 
adotiva, a qual pretendem tratar com bastante naturalidade, resguardando o direito de 
sua filha conhecer suas origens. Diante do exposto, somos, neste momento, favoráveis à 
inclusão dos requerentes, no cadastro de pretendente à adoção. 

 

A análise dos pareceres favoráveis aponta para os fundamentos que os técnicos 

utilizam na emissão de um parecer favorável no qual a perspicácia é fundamental para identificar 

a motivação legítima dos requerentes, as suas condições psicossociais, a estrutura familiar, a 

“natureza” do desejo de adoção, atitudes de sinceridade, a tolerância à história da criança e de um 

olhar “do lugar” dessa criança no discurso do requerente. 

 

 

8.2 Parecer Desfavorável: 

 

 

Foram analisados o corpus dos pareceres desfavoráveis, composto por 11 UCI e foi 

dividido em 128 segmentos (UCE). A análise Hierárquica Descendente, apresentada no 

Dendograma 02, distribuiu as 128 UCEs em seis classes, dividida em dois grandes eixos. A 

classe 6 se encontra numa posição que aponta uma significativa diferença nos elementos, que 

compõem, com relação às demais classes, que fundamentaram os pareceres que se encontram 

nela. 
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Figura 2 – Dendograma: Parecer Desfavorável 

 

 Cl. 1 (  24uce) |-----------------------------------+ 

             14                                      |------------+ 

 Cl. 2 (  24uce) |--------------------------------+  |            | 

             17                                   |--+            | 

 Cl. 3 (  28uce) |-------------------------+      |               | 

             16                            |------+               | 

             18                            |                      + 

 Cl. 4 (  10uce) |------------------+      |                      | 

             15                     |------+                      | 

 Cl. 5 (  20uce) |------------------+                             | 

  Cl. 6 (  22uce) |----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Serão apresentadas, na forma de Tabela (2) as classes, seu vocabulário por ordem de 

freqüência de ocorrência e a indicação da significação da sua ligação com a classe, através do 

qui-quadrado. 
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Tabela 3 - Parecer Desfavorável 

Classe 1 
18.75% 

Classe 2 
18.75% 

Classe 3 
21.88% 

 

Classe 4 
7.81% 

Classe 5 
15.63% 

 

Classe 6 
17.19% 

4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
4 

10 
10 

4 
2 
8 

10 

 

Pertin+ent 
Adotado 
Alegadas 
Concluímos 
Decidiu 
Dificuldade 
Dirigiu 
Encontrava 
Estudo 
Fortemente 
Havendo 
Implicações 
Motivações 
Necessidade+ 
Perspectivas 
Razões 
Realizações 
Relatos 
Residência 
Suprir 
*suj_2 
*suj_3 

 

17.89 
27.28 
17.89 
17.89 
17.89 
3.22 

17.89 
17.89 
19.96 
17.89 
17.89 
17.89 
17.89 
17.72 
17.89 
17.89 
47.01 
17.89 
17.89 
2.65 

26.71 
36.25 

 

6 
6 
4 
8 

12 
4 
4 

20 
6 
4 
6 
6 
6 
4 

16 
6 
6 
6 
2 
6 
8 
4 

 

Acompanhar 
Adotar 
Ajud+ 
Além 
Ano 
Aspecto 
Avançada 
Criança+ 
Desenvolvimento 
Disposição 
Etária 
Faixa 
Futuro+ 
Gerações 
Idade 
Pequena 
Pessoa 
Quatro 
Vantagem 
*suj_1 
*suj_11 
*suj_8 

 

27.28 
4.22 
9.46 

19.96 
31.57 
17.89 
17.89 
8.80 
8.49 

17.89 
27.28 
27.28 
27.28 
9.49 

50.81 
27.28 
17.72 
27.28 
2.65 
8.49 

15.21 
17.89 

10 
4 
4 

16 
10 

4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 

12 
4 
4 

12 
6 
8 

10 
4 
4 
8 
4 

10 
4 
4 

 

Legitim+er 
Acordo 
Acreditamos 
Adoção 
Ambiente 
Apesar 
Apontar 
Apresenta 
Bem 
Capacidade 
Considerados 
Convivência 
Decisão 
Desejo 
Falta 
Familiar+ 
Favorável 
Identificamos 
Motivação 
Pleno 
Pode+ 
Pretendente 
Real+ 
Realizada 
Situação 
Verbalizando 
*suj_4 
*suj_5 
*suj_7 

 

14.75 
14.75 
14.75 
4.92 

38.74 
3.95 
7.39 
9.23 

14.75 
7.39 

14.75 
7.39 

14.75 
6.13 
7.39 

30.20 
14.75 
14.75 
13.67 
22.48 
8.46 

13.90 
14.75 
7.39 

30.48 
14.75 
22.59 
3.95 
3.95 

 
 

10 
6 
8 

10 
4 
8 
2 
6 
4 
4 
6 
4 
8 
4 
4 
2 
4 

 

Adoção 
Adotar 
Companhia 
Criança+ 
Deseja 
Entrevista 
Expressa 
Fazer 
Filha+ 
Informações 
Motivação 
Porém 
Requerente 
Sozinha 
*suj_1 
*suj_5 
*suj_9 

16.92 
22.38 
78.49 
8.44 

11.97 
39.03 
10.20 
74.28 
21.09 
30.28 
12.12 
30.28 
2.19 

21.09 
11.97 
3.50 

21.09 

12 
4 
6 

16 
4 
8 

18 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
4 

16 
2 

10 
6 

 

Adoção 
Afirma 
Caso 
Criança+ 
Desejo 
Fato 
Filho 
Lidar 
Mãe 
Marido 
Menina 
Nora 
Pensão 
Possui+ 
Requerente 
Respeito 
*suj_10 
*suj_6 

4.37 
22.20 

4.98 
5.43 
3.15 

26.17 
53.41 
22.30 

4.89 
22.82 
22.30 
33.99 
22.20 
12.44 

4.78 
3.70 

30.48 
2.73 

4 
10 

4 
16 
12 

4 
14 

6 
6 
8 
4 
4 
8 

16 
4 
4 
4 
8 

 

Adotante 
Cadastramento 
Consonância 
Desfavorável 
Diante 
Diferença 
Exposto 
Momento+ 
Nosso 
Parec+ 
Pleito 
Portanto 
Posicionamos 
Requerente 
Sentido 
Setor 
0 entre 
7 

 

19.89 
52.27 
19.89 
88.10 
42.94 
10.83 
75.74 
10.02 
30.33 
13.83 
19.89 
6.45 

41.12 
2.42 
6.45 

10.83 
6.45 

13.83 
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Na primeira classe prevalece a importância do lugar de filho ou filha no discurso do 

pretendente. O inaceitável se encontra no campo das necessidades autocentradas, nos interesses 

pessoais. Aqui, a família se apresenta, independente de sua estrutura ou arranjo como inviável, 

por não apresentar, em seu pedido de adoção, reais vantagens à criança. Pois as motivações 

apresentadas, trarão prejuízos a criança. Verificam-se tais aspectos em um trecho do parecer 

*suj_3: 

 

A partir dos relatos prestados durante o estudo psicossocial, concluímos que as razões 
alegadas pela postulante como sendo motivações para adoção estão subordinadas, 
aparentemente, a algumas necessidades fortemente autocentradas, incluindo aquelas de 
reparação. Esta demanda apresenta-se vinculada, inclusive, com a história de vida da 
requerente, onde a repentina subtração de uma criança considerada sua irmã, parece 
ter deixado fortes marcas nos integrantes da família. Constatamos, ademais, que a 
adoção é encarada pela postulante, basicamente, como uma forma de realização 
pessoal, havendo ao mesmo tempo, uma dificuldade por parte da requerente de perceber 
as perspectivas e implicações de seu gesto para o eventual adotado, assim como 
alterações de rotina e concessões, características de alguém que passa a incluir uma 
criança em seu cotidiano. Portanto, em consonância com o acima exposto, 
posicionamo-nos desfavoráveis ao pleito da requerente. Sugerimos que, caso a sentença 
judicial se posicione neste sentido, a requerente possa vir a ser orientada por este setor 
quanto à pertinência de um atendimento psicológico como apoio importante às suas 
demandas. 

 

A segunda classe destaca-se por elementos que indicam a diferença de idade entre os 

pretendentes à adoção e a criança, expressos nas palavras anos, condição, desenvolvimento, 

disposição, idade. Tais elementos indicam uma representação social de família na qual os 

membros responsáveis pelo desenvolvimento da criança devem ser jovens, reforçando aí os dados 

analisados anteriormente, que indicam outras representações sociais imbricadas na análise da 

família, a exemplo de representações sociais do idoso. 

 

*suj_11 
Percebemos que a pretendente apresenta ter a capacidade e responsabilidade para 
desempenhar a função materna, uma vez que já é mãe; foi analisada a questão do 
desejo de adoção, parece-nos bem elaborada, pois são relevantes as colocações da 
pretendente quanto à educação, maternidade e filiação. Demonstrando ser legítima a 
motivação e o fato de não poder mais gerar um filho foi primordial na decisão de partir 
para adoção. Em relação à revelação, a pretendente foi orientada pela equipe técnica e 
deixou claro que o ideal é que a criança saiba desde cedo, com a preocupação de evitar 
problemas futuros para a criança. Apesar de não existir prerrogativa legal que impeça 
uma pessoa com idade avançada de adotar uma criança, o senso leva a creditar que 
quanto mais idade tiver o pretendente, menor disposição, vontade e capacidade terá 
para acompanhar o desenvolvimento de uma criança tão pequena, como é o caso da  
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requerente que deseja uma criança de dois a quatro anos de idade.Além dos aspectos 
apontados, a distância da idade da requerente e da criança que pretende adotar, poderá 
acarretar, no futuro, um possível choque de gerações, por exemplo, daqui a 13 anos a 
requerente estará com 70 anos e no máximo a adolescente estará com 17 anos. Neste 
sentido, após as orientações, a requerente mostrou-se inflexível para aceitar uma 
criança de mais idade, alegando a questão da realização pessoal idealizada numa 
menina de até no máximo 03 anos e onze meses. Diante do exposto, hoje somos de 
parecer desfavorável ao cadastramento da requerente, levando em consideração a 
diferença de idade entre a mesma e a criança desejada. 

 

A classe 3 corresponde a 21.88% das unidades de contexto elementar e ressalta 

elementos inaceitáveis numa constituição familiar para efetivar uma adoção, pois não há o 

consenso do casal ou da família para um projeto de adoção, embora tenha se identificado a 

motivação legítima, condições materiais e sociais e afetivas.  

 

*suj_ 5  
No que diz respeito ao pretendente, vê-se uma motivação para novamente ser pai com a 
adoção de uma criança, que neste caso deseja que seja uma menina. Sua sensibilização 
e aspiração são além de ampliar a família, poder desfrutar do amor de uma filha. 
Entretanto, não houve concordância dos pretendentes neste encaminhamento, pelo que 
marcamos nova entrevista para um maior aprofundamento que quando realizada foi 
percebido que não houve mudança no que se refere à motivação para adoção por parte 
da pretendente. Apesar do relacionamento familiar nos parecer harmônico, acreditamos 
que a colocação de uma família substituta, constituída de pai e mãe, deverá ter pleno 
desempenho das funções parentais, que no caso se mostra desfalcada, uma vez que a 
pretendente não demonstra motivação legítima para adoção, verbalizando que: “este é 
o desejo do meu marido, aceito também”. Neste caso em apreço, faltaria um ambiente 
familiar para um efetivo acolhimento e pleno desenvolvimento de uma criança. Diante 
do exposto, o serviço de adoção, no momento, considera desfavorável o cadastramento 
para adoção do casal em tela. 

 
As palavras apesar, ambiente, desejo, familiares, motivação, são representativas 

nesta classe e verificamos no exemplo abaixo, claramente uma posição na qual, apesar da 

motivação, o ambiente familiar não é propício para a adoção de uma criança por não se 

configurar nenhum desejo por parte dos familiares do pretendente à adoção e, portanto, não 

atende ao interesse superior da criança. 

 

*suj_ 4  
O estudo realizado compreendeu uma entrevista e uma visita domiciliar. Nas duas 
intervenções foi possível identificarmos a existência de um conflito de interesses. Na 
medida em que o requerente deseja adotar uma criança e residir coma mesma junto aos 
seus pais, estes expõem claramente o seu incômodo com a situação apresentada pelo  
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filho, verbalizando o seu desacordo no que se refere à aceitação de uma criança em seu 
lar. Entendemos que, seguindo o paradigma da proteção integral presente no Estatuto 
da Criança e do Adolescente presentes nesta legislação, sempre tomando como norte o 
real interesse, motivação legítima dos pretendentes à adoção, ambiente familiar 
satisfatório e se há incompatibilidade com a natureza da medida. Apesar de 
identificarmos uma motivação legítima do requerente em relação a adoção, é 
imperativo analisarmos a situação acolhida da criança que será adotada. A família em 
que a mesma será inserida não a deseja, configurando-se uma situação de rejeição 
semelhante a realidade já vivenciada por ocasião dos motivos que ensejaram a 
destituição do poder familiar dos pais da mesma. Dessa forma, o ambiente familiar não 
é favorável ao pleno desenvolvimento da infante e a adoção não se apresenta como real 
vantagem para a mesma. 

 

Identificamos que o interesse dos familiares em adotar uma criança, juntamente com 

o pretendente precisa ser identificado e explícito. A adoção, neste caso, será realizada por todos 

os familiares. Um ambiente hostil e em dissonância com o interesse da criança, será inaceitável. 

O mesmo parecer, *suj_4, segue apontando que o desejo de adoção por si só não é suficiente e 

ressalta que alguns aspectos presentes na dinâmica entre pais e requerente reforçam a 

inadequação de uma adoção: 

 

Importa saber sobre alguns dados pertinentes e que foram identificados durante o 
estudo: o requerente ,mantém uma ligação afetiva com os pais que se configura 
enquanto relação de dependência emocional, a ponto de dificultar o seu projeto de vida 
individual, como por exemplo, residir sozinho e realizar o seu desejo de paternidade 
adotiva; os seus genitores, apesar de não pretenderem frustrar os interesses do filho, 
não se prontificaram a ceder em alguns aspectos do seu cotidiano, para que possam 
incorporar os interesses do seu filho, inclusive não aceitando a saída do mesmo para 
residir em outro local. Sendo assim, nem permitem a chegada da criança em seu lar e 
tampouco querem abrir mãos da convivência com o filho, impossibilitando a realização 
do desejo do mesmo; a genitora do requerente verbaliza sobre sua descrença no tocante 
a filiação adotiva, o que pode influenciar na relação que poderia se estabelecer entre 
ela e a criança, subentendendo a não aceitação da filha do requerente na qualidade de 
neta; apesar do requerente expor que não pretende desistir do seu objetivo de ser pai 
adotivo, não demonstra iniciativa para reverter a atual situação ou trabalhar muitas 
questões postas durante o estudo, no que se refere a sua relação com os seus pais e suas 
relações afetivas. 
 

A classe 4 segue a mesma direção das classes anteriores, entretanto nesta, o critério 

para um parecer desfavorável é a motivação ilegítima, ou seja, aquela que não atende ao interesse 

superior da criança O inaceitável aqui é traduzido quando pessoas buscam a adoção como um 

caminho viável para satisfações pessoais e não para atender aos objetivos de proteção dos direitos 

das crianças e adolescentes. O *suj_1 aponta claramente esse inaceitável: 
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Essas motivações ilegítimas pra mim são inaceitáveis...Você querer uma criança pra ela 
ser objeto de alguma coisa, isso pra mim já ta desvirtuando do que o Estatuto 
preconiza. Ela é um sujeito de direitos, então isso pra mim é fundamental. 

 

No parecer a seguir identificamos a fundamentação desfavorável: 

 

*suj_9 
A requerente não apresenta uma motivação legítima para realizar uma adoção, visto 
que pretende adotar uma criança, por se sentir muito sozinha, pois todos os seus filhos 
se casaram, e gostaria de uma filha para lhe fazer companhia. A requerente relata que o 
desejo da adoção surgiu somente após a sua filha e seu neto terem saído da sua casa, o 
que caracteriza a questão da companhia como motivação para adoção. A escolha do 
sexo feminino pela requerente, a qual relata que em sua opinião “menina é mais caseira 
e faz mais companhia à mãe”, reforça ainda mais a motivação ilegítima da adoção. 
Vale ressaltar que, em diversos momentos durante a sua fala, espontaneamente, 
percebemos que a requerente deseja uma criança para fazer companhia. Porém quando 
indagada diretamente sobre o significado da adoção, a mesma aparenta compreender o 
sentido da pergunta e responde que não pretende adotar para ter uma companhia. A 
requerente afirma que possui um bom entrosamento familiar com seus filhos e netos. 
Sugerimos para o caso em tela, que a requerente possa encontrar outras possibilidades 
para lidar de uma  forma diferente com a solidão que expressa sentir, não sendo, 
portanto, a adoção de uma criança a solução a ser apresentada. Neste sentido, nosso 
parecer é desfavorável à inscrição da requerente no cadastro de adoção. 
 

Uma motivação de cunho social na qual a ajuda, a solidariedade não é suficiente, nem 

tão pouco motivação com base em necessidades pessoais, compreendidas no interesse exclusivo 

de uma criança fazer companhia a alguém. 

 

*suj_14 
A motivação expressa pela requerente para adoção tem um cunho eminentemente social, 
de auxiliar e ajudar uma criança, agregado ao de lhe fazer companhia. Neste sentido, 
acreditamos que quem adota por estar com carência afetiva tem todas as chances de se 
deparar com uma experiência de decepções.Neste sentido, ainda falta, atualmente à 
requerente a firmeza do dever e do encargo de uma adoção tardia, uma vez que é 
esperada que a falta de afeto, da noção da família nos primeiros anos de vida e de uma 
convivência social satisfatória da criança ocasione dificuldades na capacidade de 
integração familiar. Acrescenta-se ao caso, a falta de concordância de seus familiares, 
com os quais convive, para esta adoção, resultando, portanto num ambiente pouco 
favorável a uma construção de um grupo familiar saudável e de íntima convivência. 
Diante do exposto nos posicionamos desfavoráveis 
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A classe 5 caracterizada pelo *suj_10, se explicitam situações apontadas como 

inaceitáveis que também foram relatadas durante a entrevista com os sujeitos da pesquisa, tais 

como a “substituição do morto”, questões previdenciárias e favorecimento de terceiros: 

 

A principal motivação da requerente quanto à adoção refere-se ao fato dela poder 
deixar, após falecer, para a criança e, principalmente para seus filhos também, a 
aposentadoria que recebe deixada pelo marido. A requerente refere que não realizaria 
uma adoção, caso não pudesse transmitir a pensão do marido após o falecimento. A 
referida motivação torna-se ainda mais evidente considerando o fato de que a criança 
será adotada pela requerente, no entanto será educada também pelo seu filho e pela sua 
nora, a qual tem dois filhos do primeiro casamento e não pode ter mais filhos. Dessa 
maneira podemos supor que o próprio casal poderia estar se cadastrando para adoção, 
o que, no entanto não possibilitaria que ficasse com a pensão da requerente. A criança 
ao ser adotada pela requerente e ficando também sob os cuidados da sua nora e do seu 
filho, configuraria uma relação familiar em que a criança teria “duas mães” e um pai, 
o qual seria também irmão. A nora e o filho referem que pretendem ser chamado de mãe 
e pai pela criança. A pretensão quanto a adoção, pela requerente, está ligada ainda a 
um desejo de substituição da sua filha “galeguinha dos olhos azuis” que faleceu, tendo 
em vista que a requerente afirma  querer uma menina que se pareça com a filha que 
perdeu. A faixa etária da criança desejada situa-se entre dois e quatro anos, tendo a 
requerente mencionado querer uma criança pequena para que seja reconhecida como 
mãe. Vale destacar, contudo que se configurará um “choque de gerações” entre a 
adotante, que possui setenta e seis anos, e a criança, em função da grande diferença de 
idade entre ambas. 

 

A classe 6, no dendograma, a mais distante das demais, pode ser caracterizada por 

elementos utilizados como expressões encontradas em todas as demais classes, utilizadas pela 

equipe técnica, para confirmar o parecer desfavorável, tais como: exposto, consonância 

cadastramento, acima, nosso, pleito, posicionamos, requerente, setor, indicando assim a criação 

de um modelo de parecer, no qual constam palavras específicas inerentes ao campo do judiciário 

e palavras específicas do “mundo” jurídico. 

 

*suj_ 2 Portanto, em consonância com o acima exposto, posicionamo-nos desfavorável 
ao presente pedido. 
 

* suj_18 Nesse sentido, nosso parecer é desfavorável à inscrição da pretendente. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Nosso estudo possibilitou mostrar a necessidade de consolidar um olhar complexo 

para o fenômeno da adoção de crianças e adolescentes, pois a adoção, como uma construção 

histórica, se manifestou sob várias facetas e com objetivos variados. Na contemporaneidade, a 

legislação voltada ao interesse superior daqueles que são considerados como sujeitos de direitos, 

aponta claramente o novo foco que deve ser dado à adoção. Como foi abordado, cabe aos 

profissionais da área de Psicologia e Serviço Social, juntamente com outros atores sociais, a 

exemplo na Justiça, dos operadores da lei (Juízes, Promotores), cumprir seu papel na efetivação 

da política pública de atendimento às crianças e adolescentes abandonadas e em condições de 

serem inseridas em famílias substitutas.  

A discussão sobre adoção implica, indubitavelmente, na discussão sobre família e 

nesse sentido, evidenciamos a necessidade de uma reformulação dos conceitos que sustentam a 

idéia de família no contexto de adoção. Embora, em nosso estudo, seja identificado um modelo 

hegemônico de família, ele se anuncia pequeno demais para dar conta de uma nova realidade na 

qual novos arranjos familiares se configuram, com dinâmicas sociais diferentes daquelas que se 

constituíram hegemonicamente na história do Brasil.  

Os elementos das representações sociais de família estão circunscritos na 

compreensão de uma instituição que deve ter como características principais a capacidade de 

proteger seus membros, de oferecer afeto e de manter um ambiente harmonioso longe dos 

conflitos externos, particularmente quanto a um espaço de intimidade familiar que proporcione 

condições de se diferenciar do ambiente hostil “lá fora”. Tal espaço deve ter em sua 

configuração, a presença de um homem e mulher jovens, pai e mãe, como modelo ideal. A figura 

do idoso é representada como um sujeito em declínio na curva da vida, na condição de avô ou 

avó, incapaz de compreender as mudanças e mentalidade da criança e do adolescente e, a criança, 

um sujeito com direito a se desenvolver psicologicamente e socialmente sendo necessárias as 

figuras masculina e feminina para tal. Os demais arranjos familiares, tais como mulheres e seus 

filhos, homens e seus filhos e pares homossexuais são percebidos como incompletos, o que torna 

um grande desafio lidar com tais arranjos. 

As representações sociais são organizações significantes da realidade, construídas 

através da cultura, que com sistemas interpretativos, dá significado à ação (Almeida et all, 2000). 
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Estudar o campo das representações sociais de família, portanto, implica numa rede de 

representações que estão intrinsecamente ligadas umas às outras, ou ainda como ressalta Arruda 

(2002), uma representação pode encobrir outra, e constitui uma vitória sobre a ambigüidade dos 

estímulos e dos sujeitos. Todavia, como toda vitória, ela é provisória e tal qual um recorte de uma 

figura sobre o fundo pode se inverter no momento seguinte, dependendo de múltiplos fatores. 

Mas, o que dizer da experiência de encontrar uma família para aqueles cuja história 

de vida se configurou pelo abandono, negligência e abuso infligidos por uma família que deveria 

protegê-los? 

Os nossos resultados ressaltam a responsabilidade imensa concernente a este fazer 

profissional, pois implica, segundo os nossos sujeitos, num discernimento para que não haja uma 

nova frustração para a criança. Ou seja, nesses casos, a família a ser encontrada é a ideal da ideal. 

Não pode, assim, ser qualquer família É aquela que, além de oferecer proteção, afeto, refúgio, 

também apresente uma capacidade de compreensão e sensibilidade à questão da criança 

abandonada. Mas, diante de tais conclusões, algumas questões permanecem: como medir e 

assegurar tais capacidades? Frente às modificações sociais contemporâneas que registram novos 

arranjos familiares, novas dinâmicas de seus membros, a tarefa de definir o que vem a ser família 

e suas capacidades, torna-se uma tarefa difícil. 

Nossa pesquisa também contribuiu para apontar novas posturas, possibilidades e 

questões na avaliação das famílias que se apresentam no Judiciário diante do compromisso de 

encontrar a melhor família para uma criança ou um adolescente abandonado. Encontramos ainda 

elementos que nos levam a reforçar a certeza de que o trabalho nesse âmbito implica uma visão 

crítica da realidade e das condições que se oferecem para que esta visão possa se tornar menos 

nebulosa. As avaliações realizadas com os adotantes são pontuais e sugerem possibilidades de 

que aqueles poderão desempenhar seus papéis parentais. Assim, os profissionais pesquisados 

apontam para a limitação do seu trabalho, mas enfatizam a sua grande importância diante de uma 

ação sistemática para alcançar tal objetivo. 

As representações sociais servem à integração do estranho, mas, como afirma Arruda 

(2002), elas também servem à transformação do familiar. E na nossa pesquisa, é possível 

identificar esta afirmação. O que se mostra familiar começa a ser reconhecido como uma “roupa” 

apertada para um novo corpo ou para um corpo em transformação. Ressaltamos ainda que no 

jogo das palavras familiar e não-familiar, encontramos toda a força do que é habitual ou não, do 
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que é íntimo ou não, do que é conhecido ou de algo que, por ser desconhecido, ameaça o 

estabelecido. 

Compreendemos que a tarefa dos que atuam no contexto de adoção não é buscar uma 

uniformização do conceito, pois devemos fugir do engodo da sistematização de procedimentos 

engessados. Devemos sim, buscar a compreensão e a ampliação dos horizontes que se anunciam 

na prática profissional. 

Há de se enfatizar também, a importância do investimento do Judiciário na 

capacitação técnica daqueles que atuam no contexto interdisciplinar. Os saberes são múltiplos e 

por si sós não dão conta da realidade e, nenhum objeto de pesquisa deve ser investigado numa 

visão maniqueísta e, se assim for, estará fadado a uma interpretação equivocada.  

Devem ser destacados os reconhecimentos do valor do trabalho e da responsabilidade 

social dos psicólogos e assistentes sociais sobre a adoção. Os nossos sujeitos mostraram-se muito 

comprometidos com sua tarefa, envolvidos numa luta diária para possibilitar que crianças e 

adolescentes tenham seus direitos garantidos. O compromisso não se caracteriza por cumprir uma 

tarefa na qual as ações são executadas, exclusivamente, por uma determinação legal. 

Encontramos sujeitos comprometidos ética e socialmente em suas ações profissionais e não 

meros cumpridores de tarefas. 

Reconhecemos que o nosso estudo é limitado não apenas por se caracterizar numa 

amostra pequena, mas por envolver um objeto de pesquisa cuja complexidade exige diferentes 

olhares, ou a multidimensionalidade do olhar interdisciplinar. Evidenciamos conflitos e busca de 

superação numa prática, cuja história no Judiciário pode ser comparada ao tempo de uma 

primeira infância. Um percurso está em construção, mas muito ainda tem que ser descoberto, 

elaborado e construído. 

Falar de família na adoção é mergulhar na questão do abandono de crianças e de 

adolescentes, da institucionalização e do que estes temas representaram na História. Não é uma 

tarefa fácil e não pensamos que o fosse. Todavia, nossos dados ressaltam uma complexidade que 

nos leva a buscar por novas pesquisas que incluam aspectos culturais e determinantes sócio-

históricos na realidade da sociedade brasileira. Os psicólogos e assistentes sociais que atuam no 

Judiciário podem ser agentes de mudanças que contribuirão para uma nova cultura da adoção, 

como afirmou Santos (2000), cultura esta que não se restringe apenas a possibilitar e efetivar 

adoções necessárias, mas a implicação de renovação de conceitos e da atuação profissional neste 
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contexto. A superação de conceitos conservadores que não acompanham as constantes 

transformações sócio-culturais, certamente atravessadas por contradições, é um caminho que 

deve ser percorrido, uma vez que o saber não se constitui como uma estrutura fechada, uma obra 

acabada.  

Destacamos também algumas propostas atuais de inserção familiar, tais como a que 

se caracteriza por acolher em espaços, por determinação judicial, crianças e adolescentes que não 

voltarão às suas famílias de origem. Esses lugares denominados de casas-lares, construídos em 

um condomínio, diferente do modelo tradicional de abrigo, sob a direção de uma “mãe social” 

com a função de cuidar dessas crianças e adolescentes até eles atingirem a maior idade e, assim, 

se emanciparem. Este tipo de ação não contempla o “pai social”, a figura do homem não está 

presente nesse tipo de organização. Tais iniciativas não têm sido raras no Brasil, inclusive, com 

previsão de funcionamento para um desses condomínios, na área metropolitana do Recife, no ano 

de 2007, cuja construção já se iniciou no primeiro semestre de 2006. A perspectiva desta proposta 

de inserção familiar parece fugir do modelo nuclear de família, mas volta-se para a figura da 

mulher como essencial na manutenção de uma casa e dos filhos, mesmo que seja “dos outros”. 

Um outro ponto de destaque relaciona-se à diversidade de interesses das pessoas 

interessadas em adotar. Algumas pessoas justificam suas opções ao desejaram adotar crianças, 

em função do gênero, pois acreditam que meninas são mais fáceis de serem educadas e os 

meninos “são da rua”. Consideramos que tais posicionamentos estão relacionados à estereótipos 

culturais sobre gênero. Nesses casos, podemos questionar: as famílias que fazem essas distinções 

são em suas dinâmicas diferentes daquelas que não apontam suas preferências? Grupos de irmãos 

também são realidades nos abrigos e nesses casos, famílias que os adotarem deverão ter 

condições especiais? Essas famílias devem ter uma maior capacidade de tolerância, de amor? 

Obviamente, estamos diante de alguns indicadores de representações sociais a respeito de gênero, 

de fratia e, inquestionavelmente, de criança abrigada. 

Neste sentido, nossa pesquisa nos leva também a questionar quais os resultados 

obtidos, se pesquisássemos essa prática profissional, diante de questões da “cor da pele” das 

famílias e das crianças e adolescentes. Como avaliar famílias que apontam seus limites quanto a 

aceitar crianças com “cor de pele” diferente da sua? As discussões a respeito do preconceito 

racial e inclusão social estão na ordem do dia e nossos dados também nos levam a acrescentar: 

seria diferente se pesquisássemos a adoção internacional? 
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As famílias que vêm ao Brasil em busca de realizar adoções internacionais são 

oriundas de várias partes de mundo, mas encontramos uma maior concentração de pretendentes à 

adoção oriundos da França, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Alemanha e certamente, suas 

culturas, línguas, visões de mundo são variados. Países têm formalizado convênios que 

regularizam as ações de adoções internacionais como medidas de proteção à criança e a 

adolescência e o Brasil faz parte deste grupo. Pernambuco já possui uma larga experiência nesta 

modalidade de adoção que, segundo a lei, deve ser uma medida excepcional, só devendo ser 

realizada no caso de impossibilidade de se encontrar uma família brasileira. Entretanto, ela tem se 

tornado a alternativa para adoções de crianças maiores de sete anos e de grupos de irmãos, uma 

vez que este não é o perfil desejado pelos brasileiros que procuram o Judiciário. Como lidar com 

esta realidade que se apresenta cada vez mais rotineira no âmbito do Judiciário brasileiro? As 

famílias estrangeiras são tolerantes e com potencial de amor maior? Como se avaliam essas 

famílias? Os indicadores serão outros? Como estarão essas crianças? Essa família é “estrangeira” 

e, portanto estranha a nós? Deverá ser avaliada “extra-muros”?. E dentro dos seus “muros”, como 

são avaliadas? De que formas são encaminhadas a chegada e permanência dessas crianças em 

seus territórios? Os números de adoções internacionais estão aí para nos incitar novas pesquisas, 

que levem a sair de algumas leituras tais como as de que “nossas crianças” estão sendo levadas, 

roubadas ou ainda que elas estão indo “para um mundo bem melhor do que podemos oferecer”.  

O tema da adoção, por muito tempo, esteve ligado à clandestinidade, ao segredo e à 

falta de informação. Os avanços no campo da legislação sobre a adoção e as discussões sobre sua 

importância, atualmente, têm sido destaque na mídia, ajudando inclusive, a apontar alguns 

preconceitos, mitos e estereótipos cultivados e resultantes de um longo processo histórico. A 

divulgação midiática também tem servido para desmistificar os procedimentos burocráticos e 

impeditivos à inserção familiar de crianças e adolescentes e se mostrado como uma grande 

estratégia para amenizar a dor do abandono. Assim, cresce o número de famílias que buscam o 

Judiciário em busca de adoção, fugindo, portanto da ilegalidade, da “adoção à brasileira” para 

encontrar um filho. As portas estão se abrindo e o campo da adoção mostra-se, ainda, como um 

espaço rico em questões a serem discutidas, não apenas pelos que através de sua prática 

profissional proporcionam um caminho viável para aqueles sem família. Ressaltamos, todavia, 

que em função desse campo tão complexo, urge mais pesquisas junto a aqueles que estão 

imbuídos em tal tarefa. 
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Dizemos que até o momento a adoção é a melhor alternativa como medida de 

proteção à infância e adolescência abandonadas e, portanto, que a prática profissional neste 

contexto deve implicar um sério compromisso para que se amenizem as conseqüências da 

exclusão social. Uma ação que permita a inclusão é, certamente, o maior desafio de todos atores 

envolvidos no processo de adoção. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1- sexo 

( ) feminino  ( ) masculino 

2- Idade: ____ 

3- Estado civil: 

( ) solteiro 

( ) casado 

( ) separado 

( ) divorciado 

( ) viúvo 

( ) outro________ 

 

4- Você tem filhos: 

( ) não 

( ) sim  Quantos:_____  idade:_____ 

 

5- Com quem você mora:______________________________ 

6- Qual a sua formação e quantos anos de formação__________________ 

7- Há quanto tempo trabalha na Vara d Infância e Juventude___________ 

8-Quais as atividades do psicólogo/assistente social na Vara da Infância e Juventude 

9- Quais as atividades específicas para o cadastramento de pretendentes á adoção 

10- Quais as dificuldades da ação profissional no cadastramento de pretendentes a adoção 

11- Quais os instrumentos de avaliação você utiliza para o cadastramento de pretendentes 

12- Por que? 

13- Cite alguns fatos na sua prática que foram difíceis de resolver na área de adoção 

14- O que mais fundamenta a sua decisão no parecer psicológico/social 

15- O que você pensa que seria inaceitável para um processo de cadastramento a adoção 

16- A respeito da legislação da adoção, faça algumas considerações 

17- Qual o seu maior compromisso na área de adoção 
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ANEXO B – QUESTÕES DE ASSOCIAÇÃO LIVRE 

 

RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO: 

 

1- O que você sente, pensa ou imagina ao ouvir a palavra Família (pelo menos quatro 

palavras) 

2- Destas palavras que você citou, escreva as duas que melhor definem para você 

Família. 

3- O que você sente, pensa ou imagina ao ouvir a palavra Adoção (pelo menos quatro 

palavras) 

4- Destas palavras que você citou, escreva as duas que melhor definem para você 

Adoção. 
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ANEXO C – QUESTÕES FECHADAS SOBRE ARRANJOS FAMILIARES 

 

1- Se você tivesse que priorizar uma família para uma criança de 01 ano de idade, como 

você faria? Utilize uma escala de zero a oito para as opções abaixo. Quanto maior o 

número, maior a prioridade. Você não poderá repetir números. 

 

( ) Casal heterossexual, com esterilidade definida, com idade média de 30 anos, sem filhos 

( ) casal heterossexual, com idade média de 30 anos, sem filhos 

( ) Casal heterossexual com idade média de 60 anos, com filhos 

( ) mulher de 40 anos, sem filhos 

( ) Homem de 40 anos, sem filhos 

( ) Casal heterossexual com idade média de 60 anos, sem filhos 

( ) casal heterossexual, com idade média de 40 anos, sem filhos 

 

2- Se você tivesse que priorizar uma família para uma criança de 08 anos de idade, como 

você faria? Utilize uma escala de zero a oito para as opções abaixo. Quanto maior o 

número, maior a prioridade. Você não poderá repetir número. 

 

( ) Casal heterossexual, com esterilidade definida, com idade média de 30 anos, sem filhos 

( ) casal heterossexual, com idade média de 30 anos, sem filhos 

( ) Casal heterossexual com idade média de 60 anos, com filhos 

( ) mulher de 40 anos, sem filhos 

( ) Homem de 40 anos, sem filhos 

( ) Casal heterossexual com idade média de 60 anos, sem filhos 

( ) casal heterossexual, com idade média de 40 anos, sem filhos 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TTÍTULO DA PESQUISA: A PRÁTICA PROFISSIONAL NO CAMPO DA ADOÇÃO: 

UM ESTUDO SOBRE FAMÍLIA 

 

Eu...................................................................................., abaixo assinado, dou meu consentimento 

livre e esclarecido para participar como volunt´rio do projeto de pesquisa supra-citado, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Edineide Maria da Silva, aluna do Mestrado em Serviço Social 

da Universidade Federal de Pernambuco. 

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente que: 

1. O objetivo da pesquisa é identificar e analisar as representações sociais sobre família dos 

técnicos das Varas da Infância do Recife e Camaragibe que trabalham com o cadastramento de 

pretendentes a adoção de crianças e adolescentes; 

2. Durante o estudo responderei a um questionário proposto pelo pesquisador; 

3. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

minha participação na referida pesquisa; 

4. Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa; 

5. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através da 

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, exposto acima, incluída 

sua publicação na literatura científica especializada; 

6. Poderei contatar o Comitê de ética da UFPE para apresentar recursos ou reclamações em 

relação à pesquisa ou ensaio clínico. 
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ANEXO E – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE 

PROJETO DE PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 
 
Concordo, como responsável pelo Juizado da Infância e Juventude de_________________ que 
seja realizado por meio desta instituição o projeto de pesquisa abaixo discriminado,nos seguintes 
termos: 
Projeto: A PRÁTICA PROFISSIONAL NO CAMPO DA ADOÇÃO: UM ESTUDO SOBRE 
FAMÍLIA, responsável Edineide Maria da Silva, Instituição Universidade Federal de 
Pernambuco. 
Justificativa e objetivo da pesquisa: 
Considerando a importância da adoção no contexto brasileiro e o destaque atual para a instituição 
família e seus novos arranjos, bem como a importância da prática profissional do assistente social 
e psicólogo no campo da adoção, o presente estudo objetiva identifica e analisar o conteúdo das 
representações sociais dos técnicos da Vara da Infância e da Juventude. Acreditamos que os 
resultados desta pesquisa poderão contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho dos profissionais 
que lidam com tal tema, bem como avançar na discussão sobre família e adoção. 
Descrição dos procedimentos a que o participante será submetido: 
Entrevista (individual) com assistentes sociais e técnicos da vara da Infância e Juventude. As 
entrevistas serão gravadas (se autorizado pelo participante), e depois submetida a análise. Serão 
analisados pareceres emitidos no cadastramento de pretendentes a adoção, nos anos de 2004 e 
2006 e depois submetidos à análise. 
Benefícios esperados: 
Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados através de participação em congressos, 
seminários e publicação de artigos especializados e periódicos, contribuindo para o conhecimento 
acerca da temática de família e adoção. Espera-se que os resultados da pesquisa contribuam para 
consolidar a prática profissional no campo da adoção 
 
Identificação do responsável pela instituição 
Nome: __________________________________________ 
 
Estando assim de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 
 
_____________________________________ _______________________________ 
Responsável pela Instituição    Responsável pelo projeto 
 
___________________, _______________de_____________________de_______________ 
 
 


