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O Presente projeto de pesquisa ,apresenta como objetivo principal ,abordar o tema 
adoção e suas respectivas características e consequências diante do cenário 
brasileiro.O método de pesquisa usado nesta pesquisa foi através de leitura de 
artigos, livros e pesquisa pela internet para à sequência de um artigo científico ainda 
em andamento.As características do processo adotivo são apresentadas e também 
as mudanças na legislação ,dentre elas a qual sancionada pelo Ex presidente da 
República ,Luiz Inácio Lula da Silva, de que crianças e adolescentes não devem 
ficar mais do que dois anos em abrigos de proteção, salvo alguma recomendação da 
Justiça, e também um curso de capacitação e formação ,para os futuros tutores dos 
menores ,que tem por duração aproximada, dois meses, o qual se faz a partir ,do 
sancionamento ,por obrigatoriedade do processo, o qual se preocupa arduamente 
com o futuro,  condições de vida ,e o psicológico dos menores tutelados. O presente 
artigo também ,aborda a situação do processo de adoção ,dentre elas a condição 
precária de alguns abrigos ,falta de capacitação profissional ,e faixa etária ,cor 
,gênero das crianças disponíveis para à adoção ,as quais muitas vezes não são 
condizentes ou compatíveis ,com a escolha ,que os adotantes almejam, gerando 
assim um preconceito ,quanto ao principal objetivo da adoção ,de amor ,carinho e 
fraternidade ,sem distinção ,junto ao próximo o que acaba por prejudicar todo o 
processo. Ao findar - se das análises ,e conclusões expostas no presente, é possível 
concluir que o processo em sua grande maioria ,apresenta um enorme traço 
burocrático, o que em anexo com o preconceito ,e as incompetências quanto ao 
devido tempo de espera e a escolha do menor ,acabam por prejudicar tanto aos 
realmente interessados ,em adotar uma criança sem distinção ,quanto ao 
psicológico dos menores ,por já estarem em uma situação onerosa. 
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