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No artigo a ser aqui resumido ocorre a abordagem do tema adoção. As características 
do processo adotivo são descritas, assim como o que mudou em relação a legislação 
brasileira. Em cada capítulo houve a abordagem de um tópico sobre o problema do 
processo de adoção, tais como a situação dos abrigos (antigos orfanatos) e a faixa 
etária, cor e gênero das crianças disponíveis para adoção – que muitas não é 
compatível com o que os adotantes almejam. No entanto, percebe-se uma 
preocupação com o futuro desses menores a partir da Nova Lei de Adoção, que foi 
aprovada no mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com as mudanças 
da legislação ocorreu mudança no tempo em que a criança pode ficar no abrigo – não 
deve passar de dois anos – e agora os futuros adotantes devem passar por um 
processo de “formação”, um curso que dura aproximadamente dois meses e se tornou 
obrigatório. O artigo também tem enfoque no problema do preconceito, algo que 
atrapalha o bom andamento do processo adotivo. Por exemplo, existem pais que não 
gostariam de adotar crianças asiáticas ou negras. Analisando as informações acima, 
é possível concluir que existe um dilema a ser debatido e solucionado: a Lei é boa, 
mas na prática a coisa muda; a burocracia e o “jeitinho brasileiro” de lidar com as 
situações acabam impedindo que a adoção e todo seu processo sejam plenamente 
eficazes. 
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