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A matéria exposta no artigo científico será a adoção à brasileira. Trata-se de um 
crime caracterizado pelo reconhecimento voluntário da filiação, sem seguir os 
trâmites legais, ou seja, o sujeito registra uma criança como se sua filha fosse sem o 
devido procedimento de adoção imposto pelo Estado. A problemática do trabalho 
constituirá na exposição dos fatores jurídicos e psicológicos desencadeados pela 
prática da adoção irregular. O cenário da adoção à brasileira foi e ainda é muito 
comum no Brasil, nesta perspectiva se faz necessário mostrar a relevância desta 
ação no referido trabalho. O conteúdo da pesquisa tem a intenção de mostrar a 
relevância do tema para a sociedade, revelando que a adoção ilícita pode causar 
graves problemas jurídicos e psicológicos para os adotados e adotantes. No 
decorrer da elaboração do trabalho alguns objetivos já foram alcançados, como por 
exemplo, conceituação do ato e as características da adoção à brasileira. É 
garantido que ao término do trabalho todos os objetivos propostos no projeto de 
pesquisa serão alcançados. Para o desenvolvimento e realização do trabalho o 
referencial teórico utilizará as doutrinas jus positivistas e behavioristas, as quais 
facilitarão o processo de desenvolvimento do conteúdo. O método científico aplicado 
será o dedutivo e consistirá em uma análise do ordenamento jurídico vigente, de 
teses e doutrinas sobre o tema, no âmbito qualitativo. O método auxiliar empregado 
é o histórico, já que a prática é antiga. As técnicas de pesquisa serão regidas pela 
legislação vigente, pelas doutrinas e jurisprudências. As fontes de referências 
consistirão em livros e artigos da internet. 
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