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O presente estudo é de caráter bibliográfico-jurídico-teórico, fundamenta-se especialmente em 

Diniz, Souza e no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros. O objetivo geral é 

esclarecer quais os principais entraves para a adoção no Brasil. A questão norteadora do 

estudo indaga: quais as dificuldades enfrentadas no processo adoção? Conceitua-se adoção; 

apresenta-se os requisitos do sistema jurídico brasileiro para a adoção; tipifica-se a adoção; 

aponta-se os impasses para a realização da adoção. Para entrar com o pedido de adoção é 

necessário preencher alguns requisitos, entre eles estão: o adotante tem que possuir 18 anos ou 

mais e ser no mínimo 16 anos mais velho que o adotado, basta que apenas um cumpra os 

requisitos quanto à idade; O adotante pode ser somente uma pessoa ou  casal, sendo homem e 

mulher, casados ou em união estável. Vale a pena ressaltar que, se o adotado contar com no 

mínimo 12 anos, ele poderá manifestar sua vontade. Ainda com a pesquisa em andamento, é 

possível considerar que, o sistema burocrático e a morosidade são alguns dos problemas que 

dificultam a adoção em nosso país, assim como o perfil de crianças procuradas e a 

disponibilidade legal da criança em relação a destituição familiar. A predileção pela adoção 

de bebês ou menores de três anos está vinculada em geral, pelo fato das famílias adotivas 

considerarem que, a adoção tardia dificultaria a educação, argumentando que a criança 

rejeitaria os padrões estabelecidos pelos pais adotivos. Outro fator que dificulta a adoção 

relaciona-se à diferentes formas de preconceitos, entre eles, a crença de que a carga genética 

carregada pela criança pode interferir no desenvolvimento da personalidade. Outro impasse 

está relacionado ao preconceito racial, muitos pais temem que, seus filhos adotados sejam 

maltratados, discriminados ou desvalorizados em seu novo meio social. Assim, considera-se a 

necessidade de mudança na legislação de forma a não deixar escolhas para os adotantes e 

ainda realizar campanhas de conscientização sobre a importância da adoção e da superação 

dos preconceitos abordados. Necessita-se ainda diminuir a morosidade de conclusão do 

processo. 
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