
ADOÇÃO TARDIA E A ESCOLHA DE UM PERFIL IDEAL: UMA 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE? 
 

Thais Christine Oliveira da Silva 
Bacharel em Direito Universidade Estácio de Sá 

thaysosvg@gmail.com 
 
Simpósio: 07 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR COM ÊNFASE NOS SUJEITOS 
DE DIREITOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSOS 
 
RESUMO: O presente artigo aborda a atual cultura da adoção no Brasil, o perfil dos adotados 
as expectativas dos adotantes e os mitos que constituem tal cultura. A Constituição da República 
de 1988 estabelece em seu artigo 227 que a criança é o foco central de todas as preocupações 
constitucionais, determinando, ao menos no plano deontológico, que seus direitos e interesses 
devem ser observados em primeiro lugar. O maior problema, no entanto, é que a adoção de 
crianças maiores de dois anos, negras e com irmãos, é extremamente difícil no sistema de 
adoção no Brasil, pois, o perfil do adotado é significamente buscada pelos postulantes, que 
estabelecem comumente o desejo por crianças fora dos padrões disponíveis. Criou-se o mito de 
que a escolha do adotado por suas características biológicas é sinônimo de realização pessoal, 
o que permite, porém, o surgimento de um perfil idealizado, no qual o pretendente apoia suas 
expectativas. O objetivo geral desta pesquisa é desvendar os reflexos da escolha de um perfil 
ideal de filho discutindo, portanto, se a preferência por crianças mais novas, brancas e sem 
irmãos, pelos adotantes, configuraria uma afronta ao princípio da prioridade absoluta aos 
direitos da criança e do adolescente frustrando a chamada adoção tardia. Foi utilizada como 
procedimento metodológico a pesquisa bibliográfico-documental com vistas a estudar a atual 
cultura das adoções no Brasil. Os estudos sobre a temática mostraram que no Brasil existem 
cerca de 46 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, 7,4 mil crianças prontas 
para adoção e, 36 mil pessoas cadastradas e pretendentes à adoção. Verificou-se que a conta 
não fecha porque segundo o Cadastro Nacional de Adoção (CNA), mais da metade (56%) dos 
candidatos querem crianças de no máximo até três anos de idade, porém apenas 3% das crianças 
estão nessa faixa etária; 71% dessas crianças possuem irmãos e apenas 30% dos pretendentes 
se disponibilizam para adotar grupos de irmãos; 68,27% das crianças prontas para adoção são 
negras ou pardas, entretanto 21,47% dos pretendentes só aceitam adotar crianças brancas. 
Ressalta-se, que o “envelhecimento” dessas crianças em abrigos, é o reflexo da incapacidade 
do Estado tutelar seus direitos de forma prioritária, permitindo que os postulantes e a sociedade 
enxerguem o instituto da adoção como uma alternativa, carregando o tema de dilemas e 
questionamentos morais e éticos que devem ser pensados e discutidos. Permitir a seleção do 
adotando de acordo com os desejos dos pretendentes, faz surgir à segregação de crianças e 
adolescentes. De um lado o adotando que se enquadra nas expectativas do adotante terá 
oportunidade de ser inserido em família substituta e crescerá acalentado por esse núcleo. De 
outro, o adotando não preferido, o qual, lamentavelmente, por não atender às expectativas do 
adotante, crescerá sem o amparo de uma família. Espera-se que a presente pesquisa contribua 
para a melhor efetivação da proteção integral da criança e do adolescente pelo Estado, 
dissipando discriminações e destacando sempre a importância da adoção como garantia do 
direito à convivência familiar, por afetividade e não através da escolha de determinados 
estereótipos. 
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