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Resumo: A temática da família tem permeado o cotidiano profissional dos assistentes 
sociais. Entender para qual e com qual família desenvolvemos nosso trabalho é elucidar a 
chave para uma atuação mais efetiva. O objetivo desse texto é problematizar o perfil das 
famílias que pleiteiam à adoção e como as mudanças verificadas nesse âmbito têm 
influenciado e/ou influenciam a intervenção profissional. O estudo baseou-se em observação 
e pesquisa documental, em que se caracterizou o espaço profissional e os sujeitos da 
observação. Nas considerações finais são apontadas breves reflexões sobre o tema 
proposto e os tensionamentos para o exercício profissional. 
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Abstract: The theme of the family has permeated the everyday life of professional social 
workers. Understand to what and how we developed our family work is elucidate the key to a 
more effective performance. The objective of this text is to problematize the profile of families 
seeking to adopt and how the changes observed in this respect have influenced and/or 
influence the professional intervention. The study was based on observation and 
documentary research, which characterized the professional space and the subject of the 
note. In the final considerations are pointed brief reflections on the theme and the stresses to 
the professional practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática da família permeia o cotidiano profissional dos assistentes sociais desde 

as origens da profissão. Essa instituição tão emblemática em termos de análise vem se 

transformando ao longo dos anos, ora sendo exaltada, ora rechaçada. Sua importância para 

socialização do indivíduo é inegável, assim como sua influência na formulação de políticas 

públicas. Entender para qual e com qual família desenvolvemos nosso fazer profissional é 

elucidar a chave para uma atuação mais efetiva.  

            É imperioso ajustar o foco das lentes e considerar a multiplicidade étnico-cultural que 

embasa a composição demográfica brasileira (NEDER, 2000), pois já não é possível pensar 

numa atuação para um único modelo de família, desconsiderando-se a pluralidade existente 

e seus inúmeros arranjos. 

 O objetivo desse texto é, a partir atividade profissional exercida no judiciário 

catarinense, no âmbito do Serviço Social, problematizar as relações familiares e como estas 

influenciam e são influências na intervenção realizada. O foco da observação são os 

pretendentes à adoção que buscam ampliar o núcleo familiar e concretizar o desejo 

manifesto de terem um filho pela via adotiva.  

            Primeiramente será caracterizado o meio profissional, apresentando brevemente a 

instituição, a descrição das atribuições profissionais e o recorte dado à análise pretendida. 

Logo após, destaca-se o trabalho desenvolvido com famílias nas intervenções de habilitação 

de pretendentes à adoção dentro do espaço institucional de uma comarca do judiciário 

catarinense. Em seguida, são apontadas algumas considerações sobre como a temática da 

família tem sido problematizada e sua concepção ampliada com a incorporação de 

experiências vividas nas diversas práticas profissionais.  

            Nas considerações finais serão elencados os principais desafios encontrados no 

trabalho realizado, apontando algumas reflexões a respeito dos perfis identificados junto aos 

pretendentes à adoção e sua relação com a discussão apresentada. 

 

1 – O SERVIÇO SOCIAL NO PODER JUDICIÁRIO CATARINENSE – BREVE 

CARACTERIZAÇÃO 

 

1.1 – O Poder Judiciário Catarinense como Espaço de Trabalho para os Assistentes 

Sociais 
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O Poder Judiciário de Santa Catarina foi instituido em 18912, sempre atuando com 

sede na capital deste Estado. Para o exercício das atividades jurisdicionais o território do 

Estado de Santa Catarina constitui seção judiciária única, fracionada, para efeitos da 

administração da Justiça, em 3 (três) subseções, 9 (nove) regiões, 40 (quarenta) 

circunscrições, 111 (cento e onze) comarcas e 183 (cento e oitenta e três) comarcas não 

instaladas, conforme disciplinam o artigo 3º da Lei Complementar n. 339, de 08.03.2006 e o 

artigo 1º da Resolução n. 08/2007-TJ e o art. 1º da Resolução n. 44/08-TJ. 

A comarca é o território ou circunscrição territorial em que o juiz de direito de primeira 

instância exerce sua jurisdição. Para a criação e a classificação das comarcas são 

considerados os números de habitantes e de eleitores, a receita tributária, o movimento 

forense e a extensão territorial dos municípios do estado, conforme legislação estadual. 

Cada comarca compreenderá um ou mais municípios, com uma ou mais varas, formando 

área contígua, com a denominação daquele que lhe servir de sede. De conformidade com o 

artigo 8º da Lei Complementar n. 339, de 08.03.2006 e com as disposições da Resolução n. 

16/2008-TJ, as comarcas em Santa Catarina são assim classificadas: entrância inicial, 

entrância final e entrância especial. 

O profissional do Serviço Social foi inserido no quadro funcional do judiciário 

catarinense no ano de 1972 com a criação de dois cargos para assistentes sociais na 

Comarca da Capital, para auxiliar o juiz na Vara de Menores, atualmente Vara da Criança e 

Adolescentes (MARTINS, 2008). 

Com o crescimento da demanda sócio-jundica e o reconhecimento positivo da 

atuação profissional foram instituídas mais vagas para atuação em outras áreas, além da 

infância e da juventude, como: direito de família, mediações, conciliações e nas questões de 

execução penal. Atualmente atuam no Poder Judiciário de Santa Catarina, distribuídos em 

comarcas e Tribunal de Justiça, em torno de 180 profissionais da área do Serviço Social.  

 

1.2 – O Serviço Social Forense – Principais Atribuições3 

 

O assistente social, inserido no poder judiciário por meio de concurso público, 

pertende ao grupo de Atividades de Nível Superior – ANS e guia suas atribuições nas 

seguintes orientações: 

Descrição Sumária das Atribuições da Categoria: Atividades 
relacionadas com o auxílio, orientação, coordenação, mobilização, 
articulação, planejamento, cooperação, estudo social, perícia social, 

                                                 
2 A instalação do Tribunal de Justiça em Santa Catarina deu-se em 1º de outubro de 1891, na Casa da Câmara, 
e foi um acontecimento político-administrativo marcante para a História deste Estado (Fonte: Sítio do TJSC, 
disponível em: http://www.tjsc.jus.br/historia-do-pjsc.). 
3 Fonte: Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC, disponível em: 
https://www.tjsc.jus.br/institucional/diretorias/drh/secacomfunc/atribuicao/assistentesocial.htm 

http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=1097&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=
http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=1238&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=
http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=1208&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=
http://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=1&cdDocumento=1208&cdCategoria=1&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=
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mediação familiar e demais atividades sócio jurídicas pertinentes à 
profissão, com os servidores do Judiciário e os usuários da Justiça. 
Exemplos Típicos de Atribuições da Categoria: 
 Desenvolver trabalho técnico de perícia e estudos sociais como 
subsídio para emissão de relatórios, laudos, informações e pareceres sobre 
a matéria do Serviço Social, mediante determinação judicial. 
 Atender à demanda social nas questões sócio jurídicas, por meio de 
trabalho de orientação, prevenção e encaminhamento, com a utilização dos 
instrumentais específicos do Serviço Social. 
 Gerenciar o Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo 
(CUIDA), além de orientar e acompanhar famílias a quem tenham sido 
entregues, judicialmente, crianças e/ou adolescentes. 
 Elaborar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar os programas 
específicos do setor do Serviço Social, dentro do contexto sócio jurídico, de 
acordo com as peculiaridades e necessidades da comarca.  
 Contribuir para o entrosamento do Judiciário com instituições que 
desenvolvam programas na área social, correlatos às questões sócio 
jurídicas, prestando assessoria e apoio a projetos relacionados à família, 
infância e juventude, tais como: Grupos de Estudos e Apoio à Adoção; 
Instituições de Abrigo; Programas de Famílias Acolhedoras; Fórum pelo Fim 
da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil; Mediação Familiar e 
similares. 
 Contribuir para a organização de eventos, tutorar e proferir palestras, 
conferências sobre temas relacionados à ação técnico científica do Serviço 
Social.  
 Atender às determinações judiciais relativas à prática do Serviço 
Social, sempre em conformidade com a legislação que regulamenta a 
profissão e o código de ética.  
 Cumprir as instruções baixadas pelo juiz da infância e da juventude, 
da família e da execução penal.  
 Encaminhar servidor ao atendimento de técnico competente, quando 
apresentar problemas de outra natureza. 
 Realizar visitas a locais de trabalho, domiciliares e instituições 
hospitalares, quando se fizer necessária a assistência ao servidor e sua 
família.  
 Fornecer subsídios aos demais técnicos, sempre que solicitado, para 
a elaboração de laudos periciais.  
 Promover debates com servidores sobre temas e dificuldades 
detectadas.  
 Executar outras atividades correlatas. 

 

1.3 – O Serviço Social Forense – O Trabalho com Famílias 

 
Defendemos que quanto mais sobrecarregada é a família, quanto mais se 
aposta no fortalecimento e valorização de papéis clássicos e ideais, menos 
equidade de gênero se promove e mais se geram sofrimentos, 
culpabilizações, sentimentos de impotência, conflitos e até rupturas, o que 
ocorre pela incapacidade de cumpri-los e pela menor capacidade de lidar 
com as transformações familiares, em suas novas configurações 
(TEIXEIRA, 2015, p. 220). 

 

No trabalho desenvolvido no judiciário catarinense, o assistente social depara-se 

diariamente com famílias, indivíduos e os conflitos decorrentes dessa relação, seja pela 

ação familiar ou omissão da mesma. Especificamente na área da infância e juventude, a 
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intervenção profissional é mais solicitada nos processos de destituição do poder familiar e 

colocação em família substituta, especialmente na modalidade de adoção.  

No âmbito do Serviço Social, os processos de atenção às famílias, fazem 
parte da história da profissão. Segundo Neder (1996), os assistentes sociais 
são os únicos profissionais que têm a família como objeto privilegiado de 
intervenção durante toda sua trajetória histórica, ao contrário de outras 
profissões que a privilegiam em alguns momentos e, em outros, a tiram de 
cena (MIOTO, 2004, p.2). 

 

No caso das destituições trabalha-se diretamente com as famílias de origem, com os 

mais diferentes arranjos e, invariavelmente, expostas a algum tipo de vulnerabilidade. Por 

razões diversas, em algumas situações, as equipes técnicas dos municípios, por meio de 

monitoramento dessas famílias, indicam ao sistema judiciário que os membros mais frágeis 

desses núcleos, geralmente crianças e adolescentes, estão expostos ao que comumente 

classifica-se como “negligência”, mas que pode significar situações que vão desde violência 

extrema até falta de cuidados básicos.  

 
Assim, o exercício profissional com famílias ainda se movimenta através de 
processos pautados nos padrões de normatividade e estabilidade. Ou seja, 
as ações continuam calcadas na perspectiva da funcionalidade e 
relacionadas aos processos de integração e controle social. Dessa forma, 
tira-se de foco a discussão da família no contexto de uma sociedade 
desigual e excludente, fortalece-se, direta ou indiretamente, uma visão da 
família como produtora de patologia e busca-se a “pacificação artificial” das 
famílias (MIOTO, 2004, p.4). 

 

Deste modo, esses membros em desproteção, aqui no caso específico, crianças e 

adolescentes, são encaminhados, preferencialmente, para família extensa4, quando essa 

assinala condições para tal encargo, e na falta desta, para acolhimento, podendo esse ser 

em família acolhedora, hipótese mais apropriada, segundo o ECA5, ou em acolhimento 

institucional.  

Esgotadas as possibilidades de retorno a família natural e findo o processo de 

destituição, com a sentença de extinção do poder familiar6, é autorizada a busca por uma 

                                                 
4 A família extensa é aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada 
por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade (art. 25, parágrafo único, ECA). 
5 Art. 34 do ECA: "§ 1º A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá 
preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da 
medida, nos termos desta Lei". 
6 A destituição do poder familiar é determinada por meio de decisão judicial, definida pelo artigo 1.638 do Código 
Civil, que estabelece algumas hipóteses para sua configuração: o castigo imoderado ao filho, o abandono, a 
prática de atos contrários à moral e aos bons costumes e o fato de um genitor ou ambos reincidirem 
reiteradamente nas faltas previstas no artigo 1.637. De acordo com este artigo, “se o pai, ou a mãe, abusar de 
sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz adotar a 
medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor. A extinção do poder familiar é um termo jurídico 
que se aplica a situações em que há interrupção definitiva do poder familiar. (Fonte: CNJ – Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80757-cnj-servico-entenda-o-que-e-suspensao-extincao-e-perda-do-poder-
familiar).  
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família substituta, que via de regra, deve estar preliminarmente habilitada e cadastrada em 

cadastro próprio e único, mantido e atualizado pelo poder judiciário local.  

Para fins da análise proposta, no próximo item, iremos trazer particularidades em 

relação ao perfil dos pretendentes à adoção, identificados como sujeitos distintos, com os 

mais variados arranjos familiares, e que buscam, por meio da via adotiva, reconfigurarem 

suas famílias, buscando um elemento que, ao menos no discurso, lhes falta no contexto 

familiar, o(a) filho(a). 

 

2 – PERFIL DOS PRETENDENTES À ADOÇÃO 

 

Para Michel Soulé (1987), a criança que nasce parece ser a realização de 
um desejo consciente, integrado dentro de um plano de vida em relação 
com os ideais sociais e familiares de cada sujeito. Nesse contexto, tornar-se 
pai ou tornar-se mãe é tomar seu lugar na cadeia de gerações. Debray 
(1988) complementa, dizendo que do projeto do filho ideal ao filho real há 
um percurso semeado de emboscadas. Muitos elementos participam desta 
conjuntura reprodutiva, desempenhando geralmente, papéis decisivos 
(NABINGER, 2010, p.18). 
 

O Programa de Preparação para Pretendentes à Adoção tornou-se obrigatório com a 

publicação da Lei 12010/2009, embora na prática já existisse em muitas comarcas. Fruto do 

trabalho dos Grupos de Estudo e Apoio à Adoção, essa preparação tornou-se importante 

para ampliar a discussão sobre mitos e verdades em relação as questões atinentes a 

adoção, bem como para trabalhar os aspectos psicológicos, jurídicos, culturais, financeiros e 

sociais da adoção, trazendo para os pretendentes uma gama de informações preciosas para 

repensarem as múltiplas questões que envolvem esse tema.  

É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela 
justiça da infância e da juventude preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à 
convivência familiar, que inclua preparação psicológica, orientação e 
estímulo à adoção inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, 
com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 
irmãos (BRASIL, 2016). 

 

O objetivo principal do texto legal é ampliar os perfis de crianças buscadas para 

adoção, saindo do tradicional perfil “bebê, menina, branca, saudável, sem irmãos” e 

possibilitando a inserção das crianças e adolescentes que aguardam em acolhimento em 

famílias substitutas. As motivações para adoção são diversas, mas a grande maioria traz a 

infertilidade como pano de fundo.  

Graças às discussões sobre a temática da adoção nos dias de hoje, houve 
uma ampliação no perfil dos pretendentes, no sentido de uma maior 
aceitação de crianças que dificilmente seriam adotadas por candidatos 
brasileiros. No entanto, ainda predomina o grupo de candidatos que busca a 
adoção de um recém nascido como última alternativa para o exercício da 
parentalidade. Para este grupo, a passagem do filho sonhado ao filho real 
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poderá ser mais lenta e difícil (NABINGER, 2010, p.19). 

 

No período de janeiro à dezembro de 2015, foram acompanhados7 63 (sessenta e 

três) pretendentes, compreendendo 25 (vinte e cinco) casais heterossexuais; 3 (três) casais 

homossexuais; 1 (um) pretendente do sexo masculino; 9 (nove) pretendentes do sexo 

feminino.  

Com relação a renda individual mensal, 03 (três) pretendentes apresentavam renda 

de 1 (um) até 3 (três) salários mínimos8, 39 (trinta e nove) de 4 (quatro) até 10 (dez) salários 

mínimos; e 21 (vinte e um) renda superior a 10 (dez) salários mínimos.  

Referente a escolaridade dos pretendentes verificou-se que 4 (quatro) tinham 

cursado até o ensino fundamental; 26 (vinte e seis) cursaram o ensino médio; e 33 (trinta e 

três) tinham curso superior.  

Os pretendentes que não possuem filhos somaram 40 (quarenta); 5 (cinco) tinham 

filhos de uniões anteriores; 8 (oito) tinham filhos biológicos; e (10) tinham filhos pela via da 

adoção.  

Com relação aos motivos para buscarem a via adotiva para terem filhos 41 (quarenta 

e um) pretendentes alegaram infertilidade ou impossibilidade de engravidarem.  

Referente as pretendentes do sexo feminino 31 (trinta e um) indicaram ter atividade 

profissional formal e 4 (quatro) indicaram dedicarem-se exclusivamente aos trabalhos 

domésticos.  

Os dados coletados indicam variados arranjos familiares, embora prevaleça a família 

nuclear, formada por casais heterossexuais, sem filhos. Em relação as características da 

criança pretendida há predominância do desejo por crianças brancas, do sexo feminino, 

saudável, sem irmãos, na faixa de o (zero) à 5 (cinco) anos de idade. 

A seguir propomos uma discussão paralela, destacando-se a relação entre família e 

políticas públicas, observando-se as interferências dessa interface com o tema proposto. 

 

3 – FAMÍLIA E POLÍTICAS PÚBLICAS – DISCUSSÕES PARALELAS 

 

[...] para os pessimistas que pensam que a civilização corre o risco de ser 
engolida por clones, bárbaros bissexuais ou delinquentes da periferia, 
concebidos por pais desvairados e mães errantes, observamos que essas 
desordens não são novas – mesmo que se manifestem de maneira inédita, 
e sobretudo que não impedem que a família seja atualmente reivindicada 
como o único valor seguro ao qual ninguém quer renunciar. Ela é amada, 
sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças de todas as idades, 
de todas as orientações sexuais e de todas as condições (ROUDINESCO, 
2003:198). 

                                                 
7 Foram considerados apenas os dados obtidos por meio de estudos sociais realizados por uma assistente 
social, atuando em regime de cooperação, numa comarca com vara especifica para infância e adolescência 
8 A base utilizada corresponde a R$ 937,00 valor de um salário mínimo nacional atualmente vigente (2017). 
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A temática da família tem sido problematizada e sua concepção ampliada com a 

incorporação de experiências vividas nas diversas práticas profissionais. Verificou-se que 

esse tema nos remete a uma realidade muito próxima, pois confunde-se com o que somos, 

com nossa identidade pessoal e nossas próprias experiências em família. Essa proximidade, 

invariavelmente, pode levar a uma reiterada padronização de um modelo familiar, 

rechaçando o que nos é estranho.  

A realidade atual indica que as formas de organização das famílias são 
totalmente diversas e modificam-se, continuamente, para atender as 
exigências que lhe são impostas pela sociedade, pelos sujeitos que a 
compõem e pelos eventos da vida cotidiana. O terreno sobre o qual a 
família se movimenta não é o da estabilidade, mas do conflito, o da 
contradição. As relações são profundamente marcadas pelas contradições 
entre as expectativas que a sociedade tem e as possibilidades objetivas de 
realização. Esta situação é condicionada tanto pela organização econômica 
e social da distribuição dos recursos, como pela coexistência de modelos 
culturais (valores, normas, papéis) reciprocamente contraditórios. Veja-se o 
paradoxo do fortalecimento da lógica individualista em termos societários e 
o apelo para a preservação da lógica da solidariedade familiar. (MIOTO, 
2000, p.219) 

 

Essa realidade pode ser verificada nos dados levantados, que revelam uma 

multiplicidade de arranjos familiares decorrentes dos sujeitos que compõe essas famílias, 

que muitas vezes buscam a via da adoção para atender a um padrão familiar imposto pela 

sociedade e tentam moldar os novos filhos com vistas a repetir padrões que reflitam, não 

seus anseios pessoais, mas aquilo que a maioria vai reconhecer como semelhante e 

tolerável.   

Acerca da intromissão do Direito na vida privada, os procedimentos jurídicos 
permitem a apropriação da intimidade ao permitir que o Estado se aproprie 
e legisle sobre ela (GONÇALVES, 2003). De acordo com esse pensamento, 
“a lei que confere estatuto jurídico à lei moral abre caminho para legislar 
sobre a própria moral e estabelecer a reação que é esperada, o sentimento 
que é permitido, o propósito moral que é referendado9” (SIERRA, 2011, 
p.112). 

 

A falência da família em exercer suas funções, fundamenta-se no olhar unilateral do 

Estado, que por meio dos seus técnicos “monitoram” as famílias tidas como “problemáticas”, 

realizando trabalhos pontuais de suporte, baseados em ações pensadas numa situação 

específica e com forte teor subjetivo. O que se verifica, invariavelmente, nesta “ações” é a 

incapacidade do Estado em gerir suas funções e manter políticas públicas capazes de 

proporcionarem um contexto favorável ao desenvolvimento de potencialidades. 

  
Nesses casos, teóricos como Rizzini et al. (2006, p.21) defendem que “há 
que se criar outras formas de suporte básico à família para apoiá-la no 
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cuidado dos filhos”, destacando-se ainda que, entre os fatores que 
dificultam a permanência da criança com a família, estão a insuficiência ou 
inexistência das políticas públicas, a falta de suporte à família no cuidado 
aos filhos, as dificuldades de gerar renda e inserção no mercado de 
trabalho, a carência de creches e escolas públicas de qualidade, em horário 
integral, dentre outros (TEIXEIRA, 2015, p.216). 
 

Assim, o que se verifica nos relatórios da rede socioassistencial encaminhados para 

o poder judiciário é um despreparo dos técnicos em realizar uma leitura da realidade 

vivenciada pelos indivíduos e suas redes de relacionamentos, focando-se exclusivamente 

nas expectativas em relação aos papéis pré-atribuídos a cada um dos membros que 

compõem as famílias atendidas, sem considerarem o contexto vivenciado e a própria 

inoperância do Estado. 

 
[...] as famílias passam a ser cobradas pelas atribuições que deveriam ser 
executadas pelo Estado. Neste sentido, “a redescoberta da família” é um 
importante “substitutivo privado do Estado na provisão de bens e serviços 
sociais básicos” (PEREIRA, 2004, p.25). Nessa linha de raciocínio, segundo 
Alencar (2004), a revalorização da família pode ser vista como um “discurso 
ideológico e de cunho conservador” que exime o Estado da 
responsabilidade pela reprodução social (SIERRA, 2011, p.136). 

 
Os dados coletados e apresentados no item 2, refletem outro público atendido pelo 

Serviço Social e divergente dos tradicionais “vulneráveis”. Com padrões financeiros maiores, 

os pretendentes à adoção, majoritariamente, apresentam boas condições socioeconômicas, 

com emprego fixo, casa própria, renda acima da média, bem como, alto nível de 

escolaridade. Com relação ao gênero feminino observou-se grande inserção no mercado 

formal, com independência financeira e desejo de constituírem uma família sem a presença 

de um companheiro, muitas vezes, inclusive, desejando crianças também do sexo feminino.  

O trabalho desenvolvido pelo assistente social no âmbito do judiciário reúne a 

possibilidade de análise de dois mundos distintos, onde de um lado, nos processos de 

destituição temos a família que “falha” em suas funções, e do outro, nas ações de 

habilitação para adoção, temos a família “ideal” que apresenta um contexto totalmente 

diverso da família biológica. E nesse contraponto, intermediando as relações está o Estado, 

na figura do legislativo, que define o regramento da sociedade por meio de leis; do judiciário, 

que age para que as leis sejam observadas; e do executivo que atua de maneira mais 

próxima aos indivíduos, interferindo em suas relações, quando essas não são conduzidas 

adequadamente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As famílias entram na agenda da política pública por meio de seus integrantes. Via 

de regra a agenda política é forjada por meio de embates entre forças em disputa. As 
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questões pertinentes a temática da adoção também entraram em discussão após muitos 

tensionamentos dos sujeitos interessados na ampliação deste tema.  

Foi assim com relação a Lei 12010/2009, conhecida como a “nova lei da adoção”, 

mas que apenas incorporou mais elementos ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8069/93). Esta lei especifica foi fruto da luta de grupos formados por pretendentes à adoção, 

pais por adoção e pessoas engajadas na defesa desse tema.  

Tomando o âmbito profissional como ponto de partida articulado a discussão aqui 

proposta, chama-nos atenção, em especial, os inúmeros arranjos familiares identificados em 

nossa observação junto aos pretendentes à adoção, em contraponto ao tipo de política 

pública formulada, que indica referenciar um único tipo de arranjo familiar, mais 

precisamente a família nuclear burguesa formada por pai, mãe e filhos, preferencialmente 

um casal, e que conta com uma rede social e familiar de suporte para situações de 

emergência.  

No entanto, como vimos, as famílias assumem as mais diversas formações e trazem 

muitos elementos de culturas distintas. Umas buscando o pertencimento pela etnia, outras 

desejam forjar a família natural preferindo os bebês para adoção, outras, cientes da 

fragilidade de suas redes querem crianças saudáveis, outras buscam uma companhia e um 

apoio na velhice.  

Também pode ser observado que as famílias de origem das crianças e adolescentes 

destinados à adoção apresentam uma configuração diversa e muitas vezes descrita como 

deficiente, pois difere do modelo que permeia o senso comum e distancia-se da “família 

ideal”, estereotipada no famoso comercial de “margarina”.  

Ter claro com qual família estamos desenvolvendo nosso trabalho nos indica um 

norte para nossas ações. O respeito as diferenças é princípio básico de nossa profissão e 

não pode ser esquecido, sob pena de inviabilizar uma ação efetiva e potencializadora de 

transformações sociais condizentes com a multiplicidade de famílias com as quais 

interagimos diariamente. 
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