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RESUMO 
 
 

Conforme o art. 2º da lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), o termo adolescente compreende pessoas entre doze e dezoito anos 
de idade; já o termo criança refere-se aos que ainda não completaram doze anos. O mesmo 
dispositivo legal, nos arts. 39 a 52, estipula as regras para a adoção no Brasil. O ECA 
estabelece em seu art. 40, a idade máxima para adoção, fixando o limite de 18 anos, salvo se o 
adolescente já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. No Brasil, as crianças e os 
adolescentes aptos à adoção aguardam a reintegração familiar por meio de adotantes 
cadastrados que possuam interesse nas características físicas do adotando. Os pretendentes 
podem restringir sua escolha por raça, sexo, idade e quantidade de indivíduos, além da 
hipótese da adoção de irmãos, gêmeos ou não. O objetivo deste trabalho é identificar o número 
de adolescentes brasileiros aptos a serem adotados e compará-los com o número de crianças 
que estão nas mesmas condições; visa, ainda, analisar a legislação sobre o tema e relatar 
ações para estimular a adoção. Como metodologia, fez-se pesquisa em obras de doutrina e de 
legislação sobre o assunto; foram observadas no site do Conselho Nacional de Justiça as 
estatísticas do mês de setembro de 2014 referentes ao Cadastro Nacional de Adoção, uma 
ferramenta que auxilia os juízes das Varas da Infância e da Juventude na condução dos 
trabalhos de adoção, tornando mais ágil esses procedimentos. Os dados obtidos foram 
tabulados e transformados em gráficos e mostram que, no Brasil, há 5.514 adotandos, sendo 
2.006 crianças e 3.499 adolescentes; existem 31.833 pessoas habilitadas para adotar. Deste 
total de pretendentes, 0,66% aceitam adolescentes e 99,34% restringem sua preferência por 
crianças. Observa-se também que 91,27% aceitam indivíduos somente da raça branca e 
apenas 5,66% aceitam crianças ou adolescentes das raças amarelas ou pardas. As estatísticas 
ainda revelam que 79,59% das pessoas aptas para adotar não aceitam irmãos e que 80% do 
total desejam adotar apenas uma criança. Tendo em vista os dados, percebe-se que a 
perspectiva da adoção dos adolescentes é mínima se comparada com a preferência pelas 
crianças e que o perfil que os adotantes esperam em relação aos adotados difere das 
características físicas e familiares da maioria dos indivíduos cadastrados para serem adotados. 
Isso reflete negativamente no índice de adolescentes nos abrigos, além de aumentar a 
separação de irmãos. Observa-se, ainda, que a legislação vigente não engloba aspectos 
específicos para estimular a adoção dos adolescentes. Diante da ausência de famílias 
substitutas para os adolescentes, a Portaria nº 01/2008 da Terceira Vara da Comarca de 
Pindamonhangaba-SP instituiu o Programa Família Hospedeira, que propõe às pessoas 
cadastradas a aproximação com o adolescente, de forma progressiva, por meio de retiradas 
temporárias do jovem, para que, ao longo do tempo, os vínculos afetivos culminem na 
efetivação da adoção. Neste passo, é necessário que o Poder Legislativo realize reformas no 
texto normativo com a finalidade de aproximar as famílias hospedeiras dos adolescentes 
abrigados. 


