
E-mail para contato: abrantes.joselito50@gmail.com IES: ESTÁCIO AMAPÁ

Autor(es): Joselito Santos Abrantes; Tatiana Oliveira da Silva; Janiely Queiroz Ferreira; Odair José Barbosa Freitas

Palavra(s) Chave(s): Adoção. Poder familiar. Adoção tardia

Título: POLÍTICA DE ADOÇÃO: OS DESAFIOS PARA SUPERAÇÃO DA PREFERÊNCIA POR CRIANÇAS DE PERFIL ESPECÍFICO DO 
SEXO FEMININO E FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAPÁ

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

Este artigo investiga como as entidades que desenvolvem politicas públicas de adoção no Estado do Amapá atuam para minimizar a preferência 
dos adotantes por crianças do sexo feminino, olhos claros e idade entre 0 a 3 anos. Partiu-se da hipótese que o trabalho das Varas da Infância e da 
Juventude e também dos Grupos de Apoio à Adoção têm sido fundamental para que os pretendentes tenham esse desprendimento em relação à 
essa preferência. Para responder a esta problemática, adotou-se como objetivo geral investigar como o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e a 
Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção (SAAD) buscam efetivar o processo de adoção de crianças no Amapá. Para tanto, os objetivos 
específicos foram descrever os aspectos históricos e conceituais da adoção; compreender os procedimentos para adoção no direito brasileiro e 
evidenciar as políticas públicas implementadas pelo TJAP e SAAD visando efetivar de forma célere a adoção de crianças no Amapá. Para a 
elaboração deste artigo, a metodologia adotada partiu inicialmente de vasta pesquisa bibliográfica; documental além da realização de entrevistas 
semi estruturadas em junho de 2016 com atores da Vara da Infância e Juventude do Amapá, com a Coordenação do Abrigo Ciã Katuá além de 
representante da Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção, com os resultados analisados por meio de uma abordagem qualitativa. Constatou-se 
que a adoção no Estado do Amapá em regra não é demorada; o tempo de duração é de três meses, o que pode deixar o processo lento são os 
relatórios psicossociais o rito contencioso a adoção que mais demora é a litigiosa. Outro fator que costuma ser sério entrave à saída de crianças e 
adolescentes das instituições de acolhimento é a baixa disposição dos pretendentes para adotar mais de uma criança ao mesmo tempo, ou para 
receber irmãos. Além disso, a partir da análise dos dados da pesquisa, foi possível identificar que a idade da criança e/ou do adolescente apto à 
adoção é o principal motivo de desencontro entre as preferências do pretendente e as características das crianças e dos adolescentes que 
aguardam por uma adoção. No Brasil, conforme levantado, nove em cada dez pretendentes desejam adotar uma criança de 0 a 5 anos, enquanto 
essa faixa etária corresponde a apenas 9 em cada 100 das crianças aptas à adoção. Reduzindo esse universo para as crianças com idade 
compreendida entre 0 e 3 anos, o percentual de indivíduos que pretendem adotar uma criança com essa idade fica em torno de 56%, ao passo 
que o Cadastro Nacional de Adoção (CNA) possui somente 3% de crianças correspondentes à mencionada faixa etária. Concluiu-se que no âmbito 
do estado do Amapá não é diferente, pois os adotantes preferem a faixa etária citada, pois acreditam que possam moldar o perfil do adotado. No 
entanto, as instituições locais como o TJAP e o SAAD buscam implementar políticas de adoção com o objetivo de garantir o melhor para a criança 
e adolescente que estiver em situação em que possa ser adotada, a exemplo, do projeto ‘’Apadrinhamento Social’’, do trabalho da Coordenadoria 
Estadual da Infância e Juventude e outro meio de incentivo a adoção é a caminhada, evento que é organizado pela Sociedade Amapaense de 
Apoio à Adoção (SAAD), que tem como objetivo esclarecer, divulgar e estimular a adoção guarda e tutela como alternativas à institucionalização 
de crianças e adolescentes, além da disseminação da cultura da adoção legal no Amapá
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