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APRESENTAÇÃO
O Programa de Formação é resultado do “Projeto Matriz de Formação” (Edital 01/2013SDH/PR) elaborado pelo Aconchego em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos/PR, e tem
como objetivo promover a capacitação de profissionais que compõem os Núcleos de Preparação
para Adoção e Apadrinhamento Afetivo, disseminando práticas de preparação tanto para a adoção
legal como para o apadrinhamento afetivo, em todo o território nacional, utilizando as ferramentas
de Educação a Distância.
Sensível às mudanças de concepção promovidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (1990), especialmente às alterações promovidas pela nova Lei da Adoção
(Lei no. 12.010/2009), pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (2006) e pelas
Orientações Técnicas (2010), este Programa apresenta modalidades de ações que levam em
consideração a criança/adolescente, o profissional que dela cuida e os candidatos a adoção e ao
apadrinhamento afetivo.
À luz desses institutos legais, o Programa de Formação considera a criança/adolescente
como “sujeitos plenos de direitos, ou seja, sujeitos autônomos e íntegros, dotados de personalidade
e vontade próprias que, na sua relação com o adulto, não podem ser tratados como seres passivos,
subalternos ou meros ‘objetos’, devendo participar das decisões que lhes dizem respeito, sendo
ouvidos e considerados em conformidade com suas capacidades e grau de desenvolvimento”
(PNPCFC, 2006, p. 28).
O Programa de Formação, fundamentado pelo conhecimento de especialistas em
convivência familiar e comunitária e ilustrado por meio de oficinas realizadas com pretendentes e
com profissionais, utilizando-se dinâmicas e jogos dramáticos, apresenta conteúdo didático nas
seguintes formas: Livro (roteiro para os trabalhos de preparação), DVD com vídeo-aulas e material
online para curso de educação a distância. Para melhor compreensão é dividido em duas partes:
I) A Preparação para adoção; e II) O Apadrinhamento Afetivo. Em ambos os focos de trabalho, são
consideradas a preparação dos pretendentes à adoção, dos candidatos a padrinhos e madrinhas e
da criança e do adolescente, para adoção ou inseridos em programas de apadrinhamento afetivo.
São objetivos do Programa:
»» Fornecer suporte técnico e teórico aos profissionais participantes do
Programa de Formação, no que se refere aos aspectos legais e psicológicos
que permeiam os processos de adoção e de apadrinhamento afetivo.
»» Disponibilizar as técnicas e os recursos utilizados pelo Aconchego nos
programas de preparação para Adoção e Apadrinhamento Afetivo.
»» Oferecer material bibliográfico – livros, textos, vídeos e filmes - utilizados nos
programas de preparação para adoção e apadrinhamento afetivo.
»» Contribuir na elaboração de um projeto básico para a implantação dos
programas de Preparação para Adoção e Apadrinhamento Afetivo, de acordo
com as necessidades de cada região.
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»» Oferecer um espaço para compartilhamento e troca de experiência entre os
diversos profissionais participantes.
Disseminar métodos e técnicas para o melhor desempenho com os grupos é um dos
focos desse Programa de Formação, mas, é importante ressaltar a importância do conhecimento
e da motivação de cada profissional: Estar envolvido com a temática, conhecer os princípios e
concepções que norteiam os trabalhos em grupo, acreditar em seu potencial e na importância
de seu trabalho são requisitos fundamentais para o bom andamento das oficinas. Portanto,
disponibiliza-se aqui uma proposta de trabalho que facilite a condução dos grupos, sendo, porém
importante acrescentar que cada profissional pode e deve avaliar cada oficina, fazer adaptações,
introduzir seu jeito ímpar de trabalhar, deixar fluir sua criatividade e espontaneidade.
Soraya Pereira
Presidenta do Aconchego
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INTRODUÇÃO
Fruto de parceria do Aconchego – Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária
com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, esta publicação se destina
a orientar a atuação dos profissionais integrantes dos Núcleos de Formação dos Programas de
Preparação para adoção e de Apadrinhamento Afetivo, em todo o território nacional, apresentando
diretrizes e parâmetros mínimos para a condução dos trabalhos de preparação de adotantes,
padrinhos/madrinhas e crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.
Para que se compreenda a relevância deste Programa de Formação, é necessário antes de
tudo que se dirija o olhar às crianças e adolescentes que vivem acolhidos em instituições, casaslares ou em programas de família acolhedora. Entender as razões e as formas como ocorre o
acolhimento e quais os caminhos que esses sujeitos devem seguir para que o seu desenvolvimento
siga o percurso natural da vida.
De acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.092/90),
o acolhimento institucional é medida protetiva, excepcional e provisória (art. 101, § 1º). São acolhidos
crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, que passaram por experiências
de separações, abandono, negligências, maus tratos, violências e abusos, culminando com o
rompimento de seus vínculos com pessoas que, até então, haviam sido referências em suas vidas.
Deve-se recorrer ao princípio do acolhimento apenas quando esgotados todos os recursos de
manutenção na família de origem ou extensa.
Também é ressaltado no mesmo texto legal que todos os esforços deverão ser empreendidos
para que crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente retornem às suas famílias de origem
ou família extensa, que os vínculos sejam preservados e que sua permanência em Instituições de
Acolhimento não se estenda além de dois anos (art. 19 §2º e art. 92). Esgotados os recursos nesse
sentido, a mesma Lei orienta o encaminhamento dessas crianças para famílias substitutas (art.92, II).
No entanto, ainda que o melhor caminho seja a convivência familiar, sabe-se que em
algumas situações é particularmente difícil garantir esse direito. Segundo a pesquisa Encontros
e Desencontros da Adoção no Brasil, feita pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ),
do CNJ (2013) a idade avançada da criança é o maior empecilho para a adoção, superando variáveis
significativas como doenças e cor da pele. Do total de pretendentes a adoção, 75% declararam
aceitar crianças apenas entre 0 a 5 anos enquanto apenas 9% das crianças cadastradas
correspondem a essa faixa etária. Portanto, é preciso que os técnicos dos serviços de acolhimento,
que as equipes psicossociais dos Sistemas da Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria), ou dos serviços socioassistenciais em parcerias com a sociedade civil, busquem
alternativas para o fortalecimento da convivência comunitária, oportunizando a construção
de laços de afetividade significativos, a exemplo do Programa de Apadrinhamento Afetivo ou
investindo em trabalhos que promovam o desenvolvimento da autonomia dos adolescentes.
Por outro lado, constatamos, em nossa experiência, que para garantir o direito da criança
e do adolescente à convivência familiar e comunitária, não basta que se crie novos programas
de atendimento. Também, não depende unicamente da formulação de uma lei ou de decisões
administrativas. Para suprir as necessidades afetivas, legais e sociais das crianças e adolescentes
em acolhimento institucional, é preciso investir em cursos de formação e na preparação das
equipes de forma que possam contribuir com a construção de novos vínculos afetivos.
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A respeito da adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente após as
alterações promovidas pela Lei 12.010/2009 reconhecendo a importância dos pretendentes
à adoção refletirem sobre a paternidade/maternidade pela via adotiva, tornou obrigatória a
preparação psicossocial e jurídica previamente à inscrição no cadastro da Vara da Infância
(art.50, § 3º). Essa determinação legal é fruto da mudança de concepção em relação à adoção,
tradicionalmente vista como “busca de uma criança para uma família” e que, nos dias de hoje, é
entendida como “busca de uma família para uma criança”. O mesmo diploma legal (art. 28, § 5º)
determina, ainda, a preparação gradativa da criança e do adolescente para adoção, reconhecendo
que o processo de adoção diz respeito, em primeiro lugar à criança ou adolescente para quem se
procura um novo lar, e estes, como sujeitos de direitos, devem participar ativamente das várias
etapas desse processo.
Quanto ao Apadrinhamento afetivo ou programas similares de convivência comunitária,
segundo as Orientações Técnicas (MDS/SDH/CONANDA/CNAS, 2009, p.57) “devem ser
estabelecidos apenas quando dispuserem de metodologia com previsão de cadastramento,
seleção, preparação e acompanhamento de padrinhos e afilhados por uma equipe interprofissional,
em pareceria com a Justiça da Infância e Juventude e Ministérios Público”. Para que os trabalhos de
preparação não passem de simples formalização de um processo, no sentido de apenas cumprir
determinação legal, mas que sejam eficazes e contribuam na formação dos novos vínculos afetivos
entre crianças, pais e mães, padrinhos e madrinhas é fundamental que os integrantes desses
programas - profissionais da rede de proteção, pretendentes a adoção ou ao apadrinhamento
afetivo se capacitem e se preparem para exercerem o papel devido de cada um, pois não se trata
apenas de assistencialismo, mas de uma tarefa complexa, que exige mais que solidariedade, afeto
e boa vontade, requer uma equipe com conhecimento técnico adequado e pessoas da sociedade
mobilizadas para a filiação adotiva ou para o apadrinhamento afetivo comprometidas, afetivas e
conscientes do importante papel que irão exercer na vida dessas crianças e adolescentes.
Acredita-se que, com um trabalho de conscientização e de preparação de todos os
envolvidos nesses processos, pode-se evitar o maior dos males na construção da vinculação
afetiva, que é a devolução da criança ou do adolescente em processos de adoção (guarda
provisória ou estágio de convivência). E, nos casos de apadrinhamento afetivo, a preparação e a
conscientização atribui aos candidatos a padrinhos e madrinhas responsabilidade e compromisso
com seus afilhados, evitando-se que simplesmente se afastem ou abandonem o programa,
situação que pode provocar mais dor e sofrimento às crianças e adolescentes acolhidos.
Importante destacar o papel dos Grupos de Apoio a Adoção nos trabalhos de preparação
para adoção, seja acolhendo os pretendentes, dirigindo os grupos ou realizando seminários e
encontros para discussão, reflexão e divulgação da adoção. A relevância desse papel se dá
principalmente após a edição do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006, p. 80), quando propõe
parcerias dos Grupos de Apoio a Adoção com a Justiça da Infância e da Juventude para a
realização deste trabalho.
Suzana Schettini, presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio a Adoção –
ANGAAD, em entrevista concedida ao Projeto01, afirma existir hoje, no Brasil, 130 Grupos de Apoio a
Adoção atuando em suas cidades. Esses grupos, em sua maioria, prestam auxílio aos pretendentes
e às Varas da Infância e da Juventude na formação de uma nova família por adoção. Suzana chama
atenção para cursos de preparação realizados pelos Grupos de Apoio, considerando estes como
01. Entrevista concedida ao Projeto em 11/10/2014, gravada nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF). Disponível no Anexo
XVII
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“espaços gestacionais”, onde os pretendentes trabalham suas ansiedades e dúvidas, refletem
sobre suas motivações, recebem orientações e possibilitam novos insights sobre o perfil da
criança desejada. Nos grupos “a troca de experiência é muito rica. Ouvir sobre como o outro lidou
com aquela situação, de que forma ele reagiu, traz luz e acalma a alma, traz tranquilidade por saber
que não é uma questão pessoal, mas comum a outras pessoas”, afirma Solange Diuana, psicóloga
e coordenadora do Grupo de Apoio Café com Adoção da Vara da Infância e Juventude/RJ, em
entrevista ao Projeto02.
Para a produção deste manual, o Aconchego convidou alguns especialistas na área de
convivência familiar e comunitária, do direito, da psicologia e do serviço social. Estes profissionais,
que integram a rede de proteção da criança e do adolescente (Vara da Infância e da Juventude,
Ministério Público, Instituições de Acolhimento, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção,
Universidades e Organizações Não Governamentais) foram convidados para compartilhar suas
experiências, contribuindo para a formulação de diretrizes e parâmetros na condução dos trabalhos de
preparação de adotantes e adotandos, padrinhos e madrinhas, crianças e adolescentes. As entrevistas
com alguns desses especialistas encontram-se no final desse Manual a partir do Anexo X.
Além dos especialistas, o Aconchego contou ainda com depoimentos de pretendentes a
adoção, de pais, mães, padrinhos, madrinhas, crianças e adolescentes que passaram por um dos
programas que aqui enfocamos.
O Programa ora apresentado é constituído dos seguintes produtos:
01.

Texto base de apoio de aprendizado (impresso e eletrônico no formato de eBook).

02.

Vídeo-aula, gravado em DVD com acessibilidade (legenda): Subsídio para
aulas teóricas, reproduzindo o texto de apoio. As aulas são ilustradas
com oficinas e depoimentos de especialistas em convivência familiar e
comunitária, adotantes, famílias adotivas, padrinhos e madrinhas, crianças e
adolescentes.

03.

Curso online, nos moldes do Vídeo-aula, e contará com ferramentas próprias
de ambientes virtuais de aprendizagem: fóruns, chats, arquivos de textos,
discussão e debates online.

02. Entrevista concedida ao Projeto em 11/10/2014, gravada nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF). Disponível no Anexo XVI
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REFERENCIAL TEÓRICO
Como referencial teórico, o curso de formação propõe atividades fundamentadas por uma
metodologia participativa, contando com os seguintes campos do conhecimento:

PSICODRAMA E SOCIODRAMA
São métodos de ação e de intervenção comunitária, desenvolvidos por Moreno, e que
se baseiam no princípio da interação terapêutica, em que o paciente é um agente terapêutico
para si mesmo e para os outros. Desta forma, as interações sociais são, em si, potencialmente
terapêuticas, e o acompanhamento psicológico em grupo maximiza esse potencial (MARRA, 2004).
Influenciado pelo Teatro, pela Sociologia e pela Psicologia, Moreno (1975) construiu o
Psicodrama com base em seus estudos sobre a espontaneidade. Para o autor, a espontaneidade
é compreendida como a capacidade em dar uma resposta adequada frente a situações novas ou
antigas, ou uma resposta transformadora frente a situações preestabelecidas. Seu trabalho se
baseia no homem como agente espontâneo, criativo, capaz de promover mudanças, a partir de
suas relações afetivas e sociais.
O pensamento teórico e metodológico de Moreno é voltado para o grupo, ou para o indivíduo
como um ser em relação, envolvido numa rede social.
O sujeito se constitui pelo encontro com o outro, tendo como ponto de partida a sua “Matriz
de Identidade”, o primeiro lugar onde a criança se insere desde o seu nascimento e onde aprenderá
a se relacionar com o ambiente que a cerca.
É na dimensão dos grupos (familiares, escolares, profissionais, amigos) que o homem se
constitui como sujeito ou que estrutura sua identidade. Tal concepção compreende o “Eu” a partir
dos papéis que desempenha na sociedade, ou seja, cada indivíduo se caracteriza por uma série
de papéis que guiam o seu comportamento. O role playing (desempenho de papéis) foi a técnica
fundamental do Teatro da Espontaneidade Vienense. Dada a predominância da espontaneidade
e da criatividade no desempenho de papéis, este foi chamado “role playing espontâneo-criativo”
(MORENO, 1975, p. 157.), técnica utilizada em treinamentos com o objetivo de se personificar
outras formas de existência, por meio do jogo. É para a criança, tanto para o adulto, um importante
método para encontrar e, se possível, solucionar situações desafiadoras (MORENO, 1974).
Com a intenção de estudar os grupos e propor intervenções sócio-terapêuticas, Moreno
criou a Socionomia, a “ciência que estuda as leis sociais que regem o comportamento interpessoal”
(MORENO, 1974, p.20), utilizando-se dos conceitos de matriz de identidade, espontaneidade,
criatividade e complementaridade de papéis. Didaticamente, a Socionomia se divide em
Sociometria, Sociodinâmica e Sociatria.
A Sociometria estuda e mede as relações entre os membros do grupo, evidenciando
as preferências e as rejeições presentes nas relações grupais. Utiliza como método o teste
sociométrico. A Sociodinâmica investiga as dinâmicas do grupo e utiliza como método o roleplaying ou jogo de papéis. E a Sociatria busca tratar as relações grupais e utiliza métodos de ação:
o psicodrama, o sociodrama, a psicoterapia de grupo, o teatro espontâneo, o role playing e os
jogos dramáticos (MALAQUIAS, 2012).
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Para o trabalho em grupo, Moreno considera os seguintes princípios:
1) Contextos:
»» social, grupal e dramático;
2) Instrumentos:
»» Diretor: tem a função de produtor, diretor e analista social;
»» Ego-Auxiliar: Intermediário entre o diretor e o protagonista, age como
facilitador de insights e cumpre as consignas dadas pelo Diretor;
»» Protagonista: é quem centraliza a dramatização, pode ser uma pessoa ou o grupo;
»» Cenário: espaço onde se constrói o contexto dramático;
»» Auditório: são os participantes que ficam fora do contexto dramático, mas dentro
do contexto grupal, e que colaboram nos comentários;
3) Etapas:
»» Aquecimento inespecífico: é o
primeiro contato com o grupo,
apresentação e esclarecimentos
dos objetivos do trabalho. São
procedimentos que intervêm na
preparação dos trabalhos destinados a centralizar a atenção
do grupo, diminuir os estados de
tensão e facilitar a interação;
»» Aquecimento específico: os participantes são preparados para o
jogo ou para a dramatização;
»» Dramatização: é o desenvolvimento da ação ou do tema pré-determinado a ser trabalhado;
»» Comentários: são os comentários
feitos pelos participantes após o jogo
ou a dramatização;
»» Processamento: é a releitura da
dramatização e dos comentários,
processada pelo Ego-auxiliar e
pelo Diretor (YOZO, 1996).
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TEORIA DAS REDES SOCIAIS
Baseada no conceito de rede social, ou seja,
na dinâmica que se configura a partir de um grupo de
pessoas, membros das famílias, da comunidade e da
sociedade, capazes de promover ajuda e apoio a uma
família ou indivíduo (SPECK, 1989).
Esta perspectiva considera que já existe
uma rede natural de relações na qual as pessoas
estão inseridas, e que as possibilidades de soluções
estão na própria rede, que pode oferecer e mobilizar
mudanças (SLUZKI, 1997).
Sanicola (2008) também ressalta que, além
das redes primárias, que são as redes naturais (família
nuclear e estendida, amigos, vizinhos, colegas), temos as redes secundárias, artificiais (instituições
formais, informais e do terceiro setor – nesta última está o voluntariado organizado), que podem
oferecer apoio, especialmente quando as redes naturais não desempenham adequadamente suas
funções. Essa autora expõe que, dentro das redes, a família deveria desempenhar as funções de: a)
educação do eu; b) cuidado; c) transação de dentro da família para os demais grupos; d) proteção.
Na ausência da família, essas funções precisam ser desempenhadas por outros atores, entre os
quais se podem visualizar os padrinhos do programa em questão.
Essa teoria também representa um referencial importante para definir as estratégias do
trabalho, junto aos vários atores e instituições, necessárias para o desenvolvimento das crianças/
adolescentes. Ela fornece conceitos e instrumentos tanto para mapeamento dos vínculos
existentes, seus tipos e sua dinâmica, como para mobilização da rede.
Nessa abordagem, uma situação de vulnerabilidade se configura quando o sujeito não tem à
sua disposição os recursos necessários para enfrentar um determinado desafio. Família, habitação,
educação, saúde, renda são vistos como recursos necessários ao ser humano em suas várias fases
de desenvolvimento, e esses recursos são definidos como capital humano e social, de modo que seu
acesso se dá por meio das redes sociais. Então, é promovendo vínculos, isto é, pela inserção em uma
rede, que o sujeito pode se humanizar e realizar suas necessidades e interesses (SANICOLA, 2008).
Atuar na perspectiva da Teoria das Redes Sociais é valorizar a interação humana,
desenvolvendo a capacidade de conjugar esforços, para colaborar com o processo de transição
da criança/adolescente da dependência para a autonomia.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
“É uma estratégia educativa baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem, sem
limitação de lugar, tempo, ocupação ou idade dos estudantes. Implica novos papéis, novas
atitudes e novos enfoques metodológicos para os usuários. Esta é a modalidade que vem sendo
considerada uma forma alternativa para ampliar horizontes, no que diz respeito à formação
profissional e científica. Através de uma proposta educativa enriquecedora, com o uso crítico das
TIC’s – Tecnologias da Informação e Comunicação.” (LLAMAS, 1996)03.
03. Disponível em www.ufpel.edu.br/crm/pgl/computador/ead-conceituacao.doc. Acesso em 19/03/2015.
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METODOLOGIA
As formações priorizam o contexto grupal, pressupondo-se uma estrutura que valorize as
interações do saber de cada indivíduo participante, tornando-o mais espontâneo, criativo e ativo
em todo o processo. Para tanto, o principal instrumento de intervenção utilizado constitui a Oficina
Temática. Mas o que vem a ser uma oficina? Trata-se de um espaço de trabalho em grupo, cujas
estratégias (recursos lúdicos, como jogos e dinâmicas) podem mobilizar e estimular a participação
das pessoas, facilitando os processos de ensino/aprendizagem de maneira criativa e prazerosa.
Lugar onde as pessoas podem falar e escutar, trocar experiências, desenvolver suas competências
e habilidades a oficina é, portanto, “um instrumento eloquente, sensibilizador e mobilizador para a
ação; um espaço de construção e reconstrução” (DIAS, 2008, p. 25).
Para que as oficinas sejam produtivas e alcancem os resultados esperados de ensino/
aprendizagem propostos, faz-se necessário que se vincule a teoria à prática e que seus objetivos
estejam claros para todos os participantes. Neste sentido, todos os jogos ou dinâmicas utilizados
nas oficinas servirão como um aquecimento para que se desenvolvam as discussões dos temas
relevantes ao Programa, motivando todos os participantes a apresentarem suas vivências e seu
conhecimento teórico.

EQUIPE TÉCNICA
Os grupos são coordenados e dirigidos por profissionais capacitados e auxiliados por
estagiários do último ano de Psicologia e/ou do Serviço Social. O coordenador deve: atuar
como um mediador, atento à dinâmica dos participantes, isento de julgamentos e críticas; ter
um comportamento acolhedor, continente e confiante; e ser um facilitador no processo de
aprendizagem do grupo, criando condições para que os objetivos das oficinas sejam desenvolvidos
de forma harmoniosa, ainda que surjam conflitos.

AMBIENTE
»» Espaço com boa iluminação e ventilação, cadeiras removíveis ou almofadas
individuais colocadas em círculos.
»» Equipamentos: TV, som, notebook, aparelho de DVD, data show, câmeras
fotográficas e filmadoras.
»» Disponibilidade de local em que o café, a água e o lanche serão servidos.

MATERIAL
»» Roteiro impresso da oficina com definição do tema e as dinâmicas e jogos a
serem utilizados.
»» Lista de frequência para cada turma, e os respectivos crachás.
»» Levantamento de expectativas impresso.
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»» Avaliação final impressa.
»» Autorização de divulgação de imagens.
»» Músicas e textos selecionados para as atividades.
»» Papel, cartolina ou papel Kraft, lápis, canetas, lápis coloridos, giz de cera,
cola, barbante, balões, tesouras, sucatas em geral, gravuras, revistas, massa
de modelar, tampinhas, algodão, entre outros materiais que possam ser
utilizados na oficina.
»» Água, café e lanche.

PROCEDIMENTO
Preparação das técnicas e recursos a serem utilizados na oficina
Com base no roteiro de cada oficina específica, coordenadores e estagiários terão
selecionado o material (músicas, textos, vídeos etc.), o equipamento e organizado o ambiente de
acordo com o planejamento. Os coordenadores devem estar preparados para a aplicação das
técnicas selecionadas.

Etapas das oficinas
a. Aquecimento: São procedimentos que
intervêm na preparação dos trabalhos
destinados a centralizar a atenção do grupo,
diminuir os estados de tensão e facilitar a
interação.

b. Desenvolvimento do tema prédeterminado: Os temas serão desenvolvidos
a partir de um jogo dramático ou uma
dinâmica.
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c. Compartilhamento: Ao final de cada
jogo ou dinâmica, os participantes são
convidados a compartilharem a vivência.

d. Processamento: No final da oficina, o
coordenador juntamente com o grupo, busca
agregar os diversos aspectos significativos
que emergiram de todo o trabalho, levando
em consideração o tema proposto para a
oficina.

e. Encerramento: Finalizar o trabalho
com uma imagem ou uma breve fala dos
participantes (uma palavra para o encontro)..
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo programático para a capacitação dos profissionais está organizado em duas
partes:

PARTE I – A PREPARAÇÃO PARA ADOÇÃO
A) A preparação de pretendentes à adoção:
01.

As expectativas e motivações para adoção.

02.

Ressignificando a adoção: mitos, preconceitos e estereótipos.

03.

O Desenvolvimento da criança e do adolescente.

04.

Aspectos legais da adoção.

05.

A criança idealizada x criança real.

06.

A origem da criança e do adolescente e seu novo núcleo familiar.

B) A preparação da criança e do adolescente para adoção:
01.

A Preservação da história da criança/adolescente: o afastamento da família
de origem; a chegada à instituição de acolhimento; e o tempo na instituição.

02.

As especificidades da adoção: destituição do poder familiar; e a elaboração
do luto;

03.

Noções sobre família: o que é uma família; e filiação adotiva.

04.

Estágio de Convivência: Apresentação e a convivência; a solicitação da
guarda para adoção; rituais de separação e despedidas.

PARTE II - PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO
01.

Contextualização do Apadrinhamento Afetivo

02.

Sobre a formação, o rompimento e a construção de novos vínculos afetivos

03.

Referencial Legal

04.

A rede de proteção e garantia de direitos

05.

A seleção de padrinhos e madrinhas
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06.

A seleção das crianças/adolescentes incluídos no Programa

07.

Metodologia

08.

A execução do Programa de Apadrinhamento Afetivo
a.

A Formação dos profissionais das instituições parceiras do Programa

b.

A Preparação de candidatos a padrinhos/madrinhas

c.

Etapa de aproximação: a busca ativa do (a) afilhado (a)

d.

Ritual de Celebração

e.

Grupo de Apoio e Acompanhamento

f.

A Preparação da criança e do adolescente para o apadrinhamento
afetivo.

PARTE I
A PREPARAÇÃO PARA A ADOÇÃO
A) A PREPARAÇÃO DOS PRETENDENTES À ADOÇÃO

“No bolso levo agora lenços de papel para limpar um narizinho que escorre para se defender da poeira.
No carro, há uma bola laranja a contar a história de mais um domingo de sol. Na bolsa, há sempre um
brinquedinho para distração nas salas de espera. A sala de casa já não é a mesma. As mesinhas de apoio
foram transferidas para o armário da garagem, alguns quadros foram guardados e os objetos mais frágeis
aguardam a volta em caixa de papelão. Pelo chão, encontro brinquedos e bonecos que, alegres, brincam
conosco ao final de cada dia e nossos sábados e domingos. Meu amigos não perguntam mais por mim. “Como
está a Maria Eduarda?” é a pergunta que ouço todos os dias. E não me canso de respondê-la e de contar as
suas conquistas e as suas gracinhas. Mesmo o supermercado é diferente agora, pois o olhar busca frutas,
legumes, verduras e também biscoitos favoritos para que você cresça saudável. Lojas de roupinhas e sapatos
para crianças fazem parte do roteiro de compras necessárias. Faço ginástica com prazer para também ter
saúde para lhe acompanhar. Carro para o colégio para irmos para casa sem reclamarmos do trânsito porque
cantamos. Em casa, dançamos. E as suas amiguinhas, então? Correm com você pela casa e se escondem
debaixo do sofá-cama. Dia de domingo é dia de programa ao ar livre: jardim zoológico, jardim botânico, clube,
piscina, casa da Vó Solange. Chove? Livros, música e muita brincadeira. Hora do banho é hora de brincar
de peixe, tartaruga/ Hora de escovar os dentes? Musiquinha inspiradora e muita fé que eu vou conseguir
escovar bem todos os dentinhos. De manhã, “Mamãe” logo ao acordar. Sem sono? “Mamãe” (leia-se: venha
me buscar). Nada disso poderia ser vivido sem a sua presença. Minha Filha. Obrigado, muito obrigada pela sua
chegada na minha vida.”
Conceição e Maria Eduarda
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A) A PREPARAÇÃO DOS
PRETENDENTES À ADOÇÃO
“... pais que adotam crianças que passaram por um período de
trauma, de abandono, por histórias mais difíceis, não vão precisar ser
apenas pais. Eles também vão ter que ser pais terapeutas, eles vão ter
que dar mais atenção pra essa criança, vão ter que dar mais cuidado,
ter que prestar atenção nesses sinais, porque claramente são pedidos
de ajuda.”04
O nascimento do filho por adoção, tal qual o nascimento do filho biológico, deve ser
precedido por um trabalho de preparação voltado para a construção da parentalidade. Preparação,
que segundo Solis-Ponton (apud GUTFREIND, 2010, p. 68), “inclui o arriscado termo aprendizagem”
e, como todos os atos importantes da vida, a adoção deve ser preparada.
Aprender a lidar com as especificidades da adoção exige, dos pretendentes, um longo
trabalho de reflexão sobre suas expectativas e motivações para esta tomada de decisão. Tornar
presente e consciente o quê e o porquê se deseja adotar uma criança ou um adolescente pode
abrir oportunidades para uma experiência satisfatória de filiação adotiva. Ao contrário, evitandose analisar as razões que impelem um indivíduo/casal a essa construção de filiação pode acarretar
prejuízos irreparáveis no desenvolvimento dos papéis parentais, vez que o encontro pais/filhos
somente se tornará possível se ambos se despirem de suas idealizações e construírem um projeto
comum de respeito às diferenças e de aceitação do outro como ele se apresenta. “Não se criam
vínculos afetivos por encomenda. É transformação, é conquista entre semelhanças e diferenças.”
(TRINDADE-SALAVERT, 2010, p.28)
Ser pai e ser mãe surgem de um processo evolutivo natural, mas que traz responsabilidades,
provoca mudanças na vida de uma pessoa ou de um casal e evidencia a necessidade de um trabalho
focado na desconstrução de mitos e preconceitos, ainda tão comuns na filiação adotiva. É, pois,
mister, convocar os pais a pensarem sobre si mesmos, sobre suas origens e seu desenvolvimento,
sobre sua própria filiação e a condição da não transmissão dos genes para aquele que perpetuará
o seu nome e o seu lugar no mundo.
Entender os trâmites legais que envolvem a adoção com todas as suas questões burocráticas
e administrativas é fundamental para a realização de uma adoção consciente e responsável, ainda
que o tempo de gestação desse filho seja superior à gestação do filho biológico. Legitimar a
filiação pelo eixo jurídico é dar a segurança e o pertencimento à nova família que se forma. “É olhar
nos olhos do filhote e ter a certeza de que é seu definitivamente.” (PEREIRA, 2010)
Os cursos de preparação para adoção encontram respaldo legal nos seguintes artigos do
Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 50, § 3º A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de
preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da
Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política
municipal de garantia do direito à convivência familiar.
04. Gina Khafif Levinzon – Entrevista concedida ao Projeto, em 11/10/2014, gravada nos estúdios da universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF).
Disponível no ANEXO XI
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A) A Preparação dos Pretendentes à Adoção

Art. 197-C § 1o - 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.
O curso prevê seis oficinas de preparação de pretendentes à adoção, com três horas
de duração cada e temas pré-determinados. Com relação à periodicidade, na experiência do
Aconchego, a aplicabilidade das oficinas em intervalos semanais foi o mais apropriado, por se
tratar de um tempo não tão longo, em que se perca o investimento dos pretendentes, e nem tão
perto, em que não haja tempo para refletirem sobre os temas tratados. Ao final dos encontros, os
participantes que frequentaram oitenta por cento das oficinas de preparação recebem certificado
de participação. Vale esclarecer que os certificados de conclusão serão emitidos em nome de cada
participante. No caso de casais, somente aquele que participou do curso receberá o certificado.
O conteúdo das oficinas será trabalhado de acordo com a programação abaixo, ressaltandose que em cada proposta de Oficina, encontra-se a justificativa do tema e a prática do encontro.
1. Expectativas e motivações para a adoção.
»» Promover uma discussão sobre as expectativas e as motivações dos
pretendentes à adoção.
»» Sensibilizar os participantes para o trabalho de preparação para a adoção.
2. Ressignificando a adoção
»» Conceituar a adoção, de acordo com a vivência de cada um.
»» Refletir sobre os mitos, preconceitos e estereótipos envolvidos nos
processos de adoção.
3. Aspectos legais da adoção
»» Estatuto da Criança e do Adolescente.
»» Os papéis das instituições: da Vara da Infância e da Juventude; do Ministério
Público e da Defensoria Pública.
»» O Cadastro Nacional da Adoção.
»» A situação das crianças e adolescentes dos serviços de acolhimento.
4. A criança idealizada e a criança real
»» A construção da filiação adotiva.
»» A elaboração do luto e o nascimento do filho por adoção.
»» Adoções possíveis: Adoção tardia; adoção inter-racial; adoção de crianças
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com necessidades especiais de saúde ou com deficiência; adoção de grupo
de irmãos, dentre outras.
5. Desenvolvimento da criança e do adolescente
»» Os mitos dos laços de sangue, influência genética x ambiental.
»» As fases do desenvolvimento da criança e do adolescente.
»» O papel dos pais no desenvolvimento da criança e do adolescente.
»» A família extensa.
6. Origem da criança/adolescente e sua nova configuração familiar
»» A elaboração da história e a identidade da criança: mudar ou não o seu
prenome.
»» Contar/revelar.
»» Os segredos familiares.
»» Relação de confiança.
»» Etapas da adoção: O encontro criança/família. O Estágio de Convivência e as
novas rotinas familiares.
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PRIMEIRA OFICINA

AS EXPECTATIVAS E MOTIVAÇÕES PARA ADOÇÃO
Aprender a lidar com a adoção exige dos pretendentes um longo trabalho de reflexão
sobre suas expectativas e motivações, levando em conta as especificidades na construção da
parentalidade/filiação adotiva.
A espera por um filho por adoção envolve questionamentos, sensações e sentimentos
diferentes de uma gestação biológica. Adotar exige muito mais que “ter um filho”, no sentido do
nascimento biológico. É preciso ter consciência clara do papel de pai e mãe e considerar que,
na maioria dos casos, a adoção é construída pela via das impossibilidades: uma mulher ou um
homem que não podem gestar o seu filho e uma criança que não pode ser cuidada por aquela
que o gestou. É, portanto, um encontro em que algumas especificidades e implicações, jurídicas
e sociais precisam de tempo e espaço para melhor compreensão. “A decisão da adoção precisa
ser alicerçada em uma segura consciência parental” diz Schettini (1998, p.65). Sendo assim,
considera-se como ponto fundamental uma pesquisa sobre a própria motivação para a adoção e
os sentimentos que emergem dessa decisão.
Mas o que vem a ser essa reflexão? Quais benefícios isto pode trazer para a nova família
que está se formando? Não seria suficiente o desejo de adotar?
Pensar as motivações é tornar presente e consciente o quê e o porquê de se desejar
adotar uma criança ou um adolescente. É compreender a própria dinâmica psicológica com todos
os momentos de ansiedade e angústia, satisfação e alegria, dúvidas e benefícios, muitas vezes
implícitos no desejo de adotar, elementos que podem orientar uma decisão amadurecida na hora
da adoção (SCHETTINI, 1998).
Para Levinzon (2005), questionar as razões para adotar “é essencial para que o casal possa
refletir e levar adiante de forma sintônica o processo de filiação presente na adoção” (p.16).
Tornar consciente as motivações inerentes à adoção “ajuda a criar um espaço de prevenção para
dificuldades futuras no contato com o filho” (p.17), conclui a autora.
Ao contrário, ao se evitar analisar as razões que impelem um indivíduo/casal a essa
construção de filiação, pode acarretar grandes prejuízos ao desenvolvimento dos papéis parentais,
uma vez que o encontro pais/filhos somente se tornará possível se ambos se despirem de suas
idealizações e construírem um projeto comum de respeito às diferenças e de aceitação do outro
como ele se apresenta.
Autores como Weber (2011), Schettini (2006) e Levinzon (2014), trazem em suas obras
algumas razões que levam as pessoas a buscar a adoção. O Aconchego, em seus trabalhos com
grupos de preparação de adotantes (SILVA, GUIMARÃES e PEREIRA, 2014) também levantou as
mais diversas motivações para a filiação adotiva que, em geral, coincidem com aquelas relatadas
pelos autores citados: o desejo de ser pai ou mãe, problemas de infertilidade de um ou do outro, a
idade avançada dos adotantes, morte de um filho e outros acontecimentos traumáticos, altruísmo
ou desejo de “ajudar o próximo”, busca de companhia, casais homoafetivos que desejam filhos
mas não querem recorrer aos processos de inseminação, e solteiros sem parceiro amoroso.
Acrescente-se que, nas discussões sobre as motivações com os grupos de preparação
com pretendentes à adoção, sempre se pergunta qual a motivação correta, ou que elementos
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sinalizam para uma boa avaliação do técnico da Vara da Infância sobre o seu processo. Nesse
ponto é preciso que os coordenadores do grupo tenham clareza de seu papel, e que não cabe
julgamentos ou considerações avaliativas. A ideia é discutir o tema, é mediar o grupo para que os
pretendentes avancem em seu projeto adotivo, seja decidindo pela adoção, adiando, ou desistindo
de seu projeto.
Obviamente, é preciso chamar os adotantes para a responsabilidade do papel que
desejam desempenhar na vida do filho desejado. Se a motivação não estiver clara ou vier
estigmatizada ou carregada de sofrimento, o pretendente deve ser estimulado a refletir melhor o
seu projeto. Sobre isto, o psicanalista Nazir Hamad convida o adotante a adiar ou procurar outro
mediador. Diz o autor: “Quando uma demanda de adoção está, de algum modo, sobrecarregada
com muito sofrimento, é preciso tentar começar a trilhar, com os candidatos, uma reflexão que
poderia chegar à necessidade de falar em outro lugar, com alguma outra pessoa, sobre o que
eles vivem.” (2002, p.67)
A seguir, reproduzimos algumas motivações ouvidas em nosso trabalho.
“Compartilhar meu lar com ela. Me angustia ver crianças
sem lar. Sinto-me na obrigação de fazer algo que possa amenizar o
abandono dessas crianças.”
“O verdadeiro motivo é a dor que sinto em meu peito, porque
tive duas perdas e não tenho ninguém para me chamar de mãe, além
de ter dificuldades para engravidar.”
“Além de querer ser mãe, ter alguém ao meu lado como filho
e amigo. Ser lembrado por alguém em histórias futuras quando não
estiver mais presente.”
“Primeiro, foi pelo interesse da família em adotar uma criança.
Eu tenho que adotar. Segundo, tenho certeza que podemos fazer algo
para ajudar, não somente ter uma criança, talvez ter mais de uma.”
“Quero ter um filho sozinha sem interferência de ninguém, nem
mesmo de um pai.”
“Quero ser pai, ter um filho ...”
“Quero excluir a palavra adoção do meu vocabulário, vou tratálo como meu filho, não interessa.”
“Meu marido teve caxumba na infância e por alguma razão ficou
estéril e eu quero muito ter um filho.”
Como se vê, inúmeras são as motivações apresentadas pelos pretendentes à adoção.
Algumas ocupadas com o desejo maternante/paternante do cuidar e filiar, outras expressando
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altruísmo, generosidade ou salvacionismo; outras, refletindo aspectos traumáticos motivados
pela perda de um filho anterior ou pela esterilidade/infertilidade; algumas estereotipadas e
carregadas de preconceitos. Embora algumas dessas razões se encontrem em um lugar de difícil
compreensão, é importante ressaltar mais uma vez a proposta do trabalho que é proporcionar
a cada um a possibilidade de repensar suas expectativas e suas idealizações; fazer com que
expressem sentimentos, medos, angústias; que olhem para o seu desejo, mas que entendam que
a realização dele depende do encontro com o outro sujeito, a criança ou adolescente que deseja e
precisa de cuidados de pai e de mãe para o seu melhor desenvolvimento.
Embora não exista a motivação perfeita, alguns autores sugerem que a motivação seja
pensada a partir da entrada da criança ou adolescente no seu projeto de adoção. Para Weber
(2011, p. 34), “o maior motivo para adoção deve ser o grande desejo de transformar uma criança,
com a qual não se compartilha laços sanguíneos, em filha.”. Levinzon (2005) compartilha sua
prática nos dizendo que o desejo dos pais para ter um filho deve sobrepor o desejo de fazer o bem,
orientando para o sentimento de pertença, e afirma que a criança ou adolescente adotivo deve
sentir que tem um lugar dentro de uma família. Já o professor Schettini, em seus comentários
também sobre os motivos para a adoção, ressalta que um filho não pode representar “objeto a
ser utilizado para atingir outros fins que não a realização plena da paternidade/maternidade.”
(2006, p. 20). Para ele o adotante precisa ter a segurança de sua pretensão e estar consciente
das dificuldades e conflitos que certamente aparecerão.

A PRÁTICA DA PRIMEIRA OFICINA
A Primeira Oficina com os pretendentes à adoção, inicialmente, deve ser de sensibilização
e orientação para o trabalho em grupo. A Equipe Técnica deve acolher os participantes, propor
um jogo de apresentação e integração, procurando amenizar as resistências e as desconfianças
habituais em cursos com caráter obrigatório.
Abre-se espaço para que se apresentem e falem sobre suas expectativas com relação ao
programa estabelecido e sobre o perfil da criança ou adolescente desejado. É importante que
todos falem e que expressem seus sentimentos com relação ao processo.
O coordenador deve esclarecer o objetivo do trabalho, que é de reflexão e transformação,
mas não possui caráter avaliativo ou seletivo (GUIMARÃES, SILVA e PEREIRA, 2010). Também não se
trata de preparação ou treinamento de pais ou mães, mas de um trabalho sobre as especificidades
da filiação adotiva.
A partir daí, formaliza-se o contrato de trabalho: duração das oficinas, frequência, sigilo e a
necessidade do respeito a todos.
Como princípio, em todo início de um trabalho em grupo, no qual as pessoas ainda não se
conhecem, deve-se explorar a percepção e a integração sem envolvimento ou contato físico entre
os participantes. Deve-se propor um jogo ou uma dinâmica que envolva a apresentação de forma
diferenciada e informal. (YOZO, 1996)
Em seguida à apresentação e formalização do contrato, é possível explorar o tema do
encontro: EXPECTATIVAS E MOTIVAÇÕES PARA ADOÇÃO. Nesta parte da Primeira Oficina, os
participantes são convidados a refletir sobre suas motivações para adoção. Iniciar com uma breve
discussão sobre o que é adoção, porque as pessoas adotam e o que está implicado no processo.
A Equipe Técnica deve proporcionar um espaço de fala, evitando-se qualquer tipo de julgamento.
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Por se tratar de um tema delicado, com diferentes percepções e distorções sobre os
motivos e expectativas, recomenda-se que se encontre um jogo ou dinâmica que preserve a
identidade dos participantes, estimulando a exposição de sua motivação de maneira protegida.
Ressalte-se que, diante da exposição de uma motivação inadequada, o próprio grupo questiona
seu valor ou sua pertinência para a construção da parentalidade adotiva. O coordenador faz a
mediação, esclarece as dúvidas, apresenta fundamentação técnica sobre as discussões, indica
leituras, filmes e outros recursos que possam estimular a reflexão sobre suas razões para o projeto
de adoção.
Ao final dessa Oficina, os participantes devem preencher formulário de Levantamento de
Expectativa (ANEXO I), e assinar o Termo de Autorização de Uso de Imagens. (ANEXO II)
Por último, realizar o encerramento, solicitando a todos que encontrem uma palavra que
sintetize o encontro.
Como tarefa de casa, entrega-se uma cópia do texto de autoria do professor Schettini:
“A gestação do filho adotivo” do livro “Compreendendo o Filho Adotivo” (2006, p. 43), para que
leiam antes da próxima oficina.
Quadro I

TÉCNICA: APRESENTAÇÃO COM OBJETO ESPECIAL
Consigna

01. “Procure entre os seus pertences, um objeto de uso pessoal,
que considere especial e coloque-o a sua frente.” (Pode ser
um batom, brinco, caneta, chaveiro etc.)
02. Primeiro, solicitar que expressem a impressão sobre o objeto
escolhido pelo outro. A pessoa pode confirmar ou não a
percepção do outro.
03. Em seguida, pedir que falem o seu nome e por que escolheu
tal objeto e o que ele representa para si mesmo.
04. Abrir espaço para que compartilhem o perfil da criança
desejada e que expressem o que esperam do grupo e dos
encontros.
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Compartilhamento

Explorar a impressão do outro a partir do objeto apresentado.
Como cada um percebeu o objeto do outro? O que sentiu com
relação a essa percepção? Os objetos escolhidos representaram
realmente os participantes? E como foi ouvir o outro falar sobre
o perfil da criança?

Processamento

Falar sobre a percepção de cada um. Expectativas e impressões
iniciais possuem conteúdos sociais e individuais, cada sujeito
responde de acordo com seu percurso histórico.
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Quadro II

QUAL A SUA MOTIVAÇÃO PARA ADOÇÃO?
TÉCNICA: JOGO COM BALÕES
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Material

Canetas da mesma cor, tiras de papel, balões de uma mesma cor.

Instrução

Entregar uma caneta e uma tira de papel para cada um e dar a
consigna.

Consigna

“Há coisas que não falamos para ninguém, só para nós mesmos.
Às vezes, nem para nós mesmos. Anonimamente, respondam
neste papel: Por que quero adotar? Qual a minha verdadeira
motivação para adoção?”

Instrução

Entregar um balão para cada pessoa e solicitar que coloquem
a tira de papel dentro do balão. Em seguida pedir para que
brinquem com os balões.

Observação

Cuidar para que ninguém fique com o seu próprio balão. Após
algum tempo, cada participante estoura um balão, pega a tira que
estava dentro dele e senta-se para fazer a leitura da mensagem
para o grupo.

Compartilhamento

Como percebo a motivação, cuja leitura fiz, e como foi ouvir a
minha motivação lida por outra pessoa?

Processamento

Discutir acerca das motivações para a adoção. Evitar uma
postura de julgamento, mas estimular o clima de compreensão e
aceitação, mas também de reflexão e transformação.

SEGUNDA OFICINA

RESSIGNIFICANDO A ADOÇÃO: MITOS, PRECONCEITOS E ESTEREÓTIPOS
O que queremos dizer com isto?
Como a própria palavra ressignificar esclarece, ela nos convoca a discutir de outro modo as
coisas, a encontrar um novo atributo ao acontecimento, a fim de que haja promoção de mudanças
no comportamento pessoal e social. É preciso pensar sobre a adoção, estudar sua passagem
pela história. De filho adotado para simplesmente, filho, sem contudo deixar de considerar todas
as especificidades da adoção.
Convém ressaltar a nova cultura da adoção, que torna a criança prioridade absoluta nos
processos de filiação, mudando-se de paradigma nos propósitos da adoção, levando em conta em
primeiríssimo lugar a busca de uma família para a criança, e não mais a busca de crianças para as
famílias que não têm ou não podem ter filhos.
A trajetória de reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos, nas leis, teve
como principais marcos históricos: a Declaração Universal dos Direitos das Crianças (1959),
a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989) e, especificamente no Brasil, a
promulgação da Constituição Federal (1988) seguida do Estatuto da Criança e do Adolescente
(1990), a formulação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (2006) e a
promulgação da Lei 12.010/2009. Estes são os instrumentos primordiais para essa nova cultura
da adoção que, introduzidos ao longo dos anos, vêm promovendo mudanças consideráveis no
instituto da adoção e do cuidado integral da criança e do adolescente. Legislativo, Judiciário e a
sociedade civil vêm reescrevendo não apenas a história da adoção, mas também e principalmente,
reafirmando os novos papéis parentais e as novas configurações familiares.
Voltando ao nosso trabalho de preparação para a adoção: Por que convidamos os
pretendentes, nos cursos de preparação, a repensar a adoção e os seus significados, se tudo que
desejam é ter um filho ou filha, para preencherem seus desejos de formar uma família?
“Ora”, dizem alguns, “já sabemos que vamos adotar essa criança como se fosse nosso filho
natural”. Outros falam da criança como “o filho do coração, a sua origem, não tem importância”.
E quando falam sobre o perfil da criança desejada, não raro, preferem as crianças pequenas ou
mesmo os bebês porque podem “moldar sua personalidade” ou, ainda, desejam crianças brancas
ou que se pareçam com eles próprios.
O que nos revelam essas afirmações senão alguns medos ou preconceitos com relação ao
tema da adoção? É o medo da história, distorções sobre desenvolvimento e personalidade, o desejo
de esconder a impossibilidade de gestar o próprio filho. Ou, pais inseguros diante da curiosidade social
sobre a cor da pele ou do cabelo crespo de seu filho ou ameaçados por não saberem a sua origem.
Segundo Hamad (2010), na construção da filiação adotiva, algumas palavras se excedem
nos diálogos ou nas apresentações. Diz o autor: “O que dizemos justamente quando se emprega
a expressão ‘como meu filho’? O que se entende quando se apresenta seu filho com o adjetivo
‘adotado’? O que preocupa o espírito dos pais quando eles nos perguntam se é preciso dizer à
escola que seu filho é adotado?” (p. 33, 34). Contar à criança sua história como filha adotiva, faz
parte do dever de pais, mas ao fazer lembrar sempre a condição de “filha adotada” corre-se o risco
de se usar tal expressão para “advertir de um estado particular”, ressalta o autor (p. 34).
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“Adotado” é apenas uma ação que implica a forma de entrada da criança em seu novo núcleo
familiar, é o reconhecimento da filiação. Após esse advento, ela se torna apenas filha, como em
todos os nascimentos. Acrescentar, pois, o nome “adotado” nas apresentações do filho, submete
a criança ao seu estado original. “Essa criança está sempre lá congelada no significante”, comenta
Hamad (2010, p.34).
Com relação à expressão “filho do coração” comumente usada entre os pretendentes
e os pais por adoção, temos a considerar que o efeito no adulto é aquele que historicamente
conhecemos. O coração é sempre descrito como o lugar do afeto, do amor. Portanto, é fácil e
compreensível pensar o filho que não nasce da barriga, mas que surja dos cuidados afetivos a
ele dispensados. Porém, quando nos referimos à mesma expressão no diálogo com a criança ou
adolescente, torna-se incompreensível para a ela, visto que o coração não pode fazer nascer uma
criança, ou isto a torna diferente do grupo dos humanos. Portanto, é preciso ir mais além nesse
discurso do nascimento pelo afeto.
As crianças são sujeitos inteligentes, criativos e curiosos, e por isto estão sempre à
procura de respostas sobre a origem dos bebês, sendo nosso dever contar e recontar como
ela surge no mundo (seu nascimento biológico) em primeiro lugar e, somente depois, como ela
surge nessa nova família (do coração). Concordamos com Dolto (2006, p. 79) ao afirmar que
“uma criança, como todo ser humano, assume o desejo de ter nascido, o desejo de ter aparecido
numa forma humana na Terra, independentemente do desejo do pai e da mãe”. Portanto, é dever
dos adultos fazê-la compreender a sua origem, que se “diga que ela é mais forte que os outros,
pois se assumiu desde o nascimento e não morreu com isso.” (p. 80).
Concordamos com Levinzon (2005, 2014), quando coloca que a grande problemática
das famílias que adotam diz respeito ao medo da herança genética. Buscam auxílio profissional
à menor dificuldade apresentada pela criança ou adolescente, associando imediatamente a sua
origem ao comportamento desobediente, às mentiras, às dificuldades cognitivas ou aos pequenos
roubos. Atribuem estes comportamentos ao sangue dos genitores, sejam atos infracionais,
drogadição ou transtornos psiquiátricos. O fato é que estes pais supervalorizam a dimensão
biológica, negligenciando fatores psicossociais, ligados ao processo de construção do vínculo
de parentalidade/filiação adotiva, fenômeno que se dá no presente. Como ressalta Ferreyra (1988,
apud LEVINZON, 2004, p.33), crianças “... podem herdar predisposições temperamentais, atitudes,
traços físicos, às vezes doenças, mas o que não se herda são os valores que passam a fazer parte
de cada pessoa, assim como as suas formas de pensar, agir, crer, desejar. Tudo isso é adquirido,
aprendido, compartilhado, vivido.”
Também alguns profissionais, professores, psicólogos ou médicos menos esclarecidos,
criam de alguma maneira o “sintoma adoção” atribuindo as dificuldades apresentadas ao fato de
ser uma criança adotada. É certo que a adoção envolve situações muitas vezes traumáticas, tanto
para as crianças ou adolescentes, que tiveram seus vínculos rompidos com a família de origem
ou não puderam receber os cuidados maternos iniciais, quanto para os pais que, na maioria das
vezes, escolhem a adoção por impedimentos biológicos, como já foi comentado anteriormente
neste trabalho, p. 34). Defendemos que é preciso bom senso e conhecimento ao se avaliar a
problemática de uma criança ou adolescente, para não se atribuir as dificuldades observadas à
questão única e exclusivamente da adoção. Ajuriaguerra (s/d, apud Levinzon, 1999, p23) afirma
que diversos autores que “acompanharam a evolução intelectual de crianças adotivas concordam
que se desenvolvem normalmente e que esta depende, na verdade, da atitude dos pais adotivos,
das solicitações culturais e do clima familiar no qual a criança cresceu.” É preciso desconstruir
os mitos, os preconceitos e abrir um espaço para que os pretendentes ou os pais expressem os
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medos e as angústias com relação à criança. Alimentar esses sentimentos ou negá-los torna o
processo de adaptação ou a construção do vínculo um processo mais difícil para ambas as partes:
pais e filhos.
A seguir, descrevemos alguns mitos e verdades encontrados por Weber (2011, pág. 52 a 54),
em pesquisa realizada com pais adotivos, filhos adotivos e filhos biológicos com irmãos adotivos:

MITO

VERDADE

Filhos adotivos sempre têm problemas.

O filho adotivo não tem maiores dificuldades
na escola, nem com a educação ou
relacionamento afetivo, do que crianças que
não foram adotadas. Não existe prevalência.

Crianças disponíveis para adoção sempre
têm “histórias horríveis”.

Não prevalece.

Filhos que foram adotados sempre pensam
na família de origem e querem conhecê-la.

Têm certa curiosidade em algumas fases da
vida. Desejam conversar com os pais sobre
o assunto mas, conhecer, a maioria absoluta
não quer conhecer sua família de origem.

Escolher a criança a ser adotada facilita o
vínculo afetivo.

A escolha da criança não determina a maior
ou menor qualidade no relacionamento
afetivo.

Pessoas mais esclarecidas são menos
exigentes e têm menos preconceitos.

São os adotantes de menores poder
aquisitivo e nível sociocultural que mais
fizeram adoções altruístas e apresentaram
menos exigências em relação à criança.

Adotar deve ser natural e não é preciso ter
preparação especial.

Os pais e filhos adotivos, bem como
técnicos, afirmam que é fundamental ter uma
preparação para adoção.

A motivação para adoção é sempre a
infertilidade.

Mais de 30% são por motivações altruístas.

A motivação perfeita para adoção
fundamental para o sucesso da adoção.

Mais importante que a motivação é a
preparação e aquisição de comportamentos
específicos para lidar com o processo de
adoção e com a família, após a adoção.

é
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É melhor a criança não saber de sua adoção.

O maior dificultador na relação adotiva é o
segredo sobre a adoção. Contar tardiamente
é muito mais prejudicial. Contar desde
sempre.

É melhor não falar muito com o filho sobre
a família de origem para não potencializar a
importância da família de origem.

Os pais devem sentir-se confortáveis e falar
disto com o filho adotivo. “O diálogo é o
melhor caminho para o sucesso da filiação
adotiva.”

A PRÁTICA DA SEGUNDA OFICINA
O objetivo da Segunda Oficina é promover uma discussão com base em opiniões e
vivências pessoais, proporcionando uma ampliação dos olhares e o questionamento de mitos,
preconceitos e estereótipos.
Após o trabalho desenvolvido na Primeira Oficina, os participantes do grupo retornam
para o segundo encontro mais tranquilos com relação ao propósito da preparação. Começam a
perceber que não se trata de ensinar-lhes a serem pais ou mães, mas de refletirem a adoção em
todas as suas especificidades. Mais relaxados, desenvolve-se uma técnica de aquecimento com
um pouco mais de contato com o outro, favorecendo as interações no grupo. “Bom dia” é uma
proposta de trabalho do Augusto Boal, dramaturgo e fundador do Teatro do Oprimido.
Para desenvolver e facilitar as discussões, e também para continuar o trabalho de
integração entre os participantes, fazendo emergir a sua espontaneidade e a criatividade,
propõe-se um jogo em que os participantes podem experimentar o papel de sujeito e de objeto
de preconceito. A proposta de se trabalhar com rótulos tem lugar em função de que, por trás
deles, sempre se encontra um julgamento, um preconceito. A atividade, por ser lúdica, pode
despertar atitudes, sensações e sentimentos que os pretendentes vivenciam em sua rotina,
quando expressam em suas redes o desejo de adoção. Serve, portanto, para rever os conceitos
e avaliar os comportamentos diante do contexto da adoção.
No final do encontro, sugere-se apresentação de um episódio do filme “Tarzan” da Disney:
Cenas 10 e 11 (Excluído e Semelhanças).
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Quadro III

TÉCNICA: AQUECIMENTO “BOM DIA” DE BOAL
Consigna

Pedir para que as pessoas caminhem pela sala. Em seguida,
dar o comando para que se cumprimentem com a mão direita,
falando: “Bom dia, eu sou fulano”. E com a mão esquerda,
procurar outro parceiro. Só pode soltar a mão direita quando a
mão esquerda tiver encontrado outra mão e assim por diante.
Sempre que tocar a mão do outro deve dizer “Bom Dia!”
Finalizar quando entender que o grupo está descontraído.
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Quadro IV

TÉCNICA: JOGO DOS RÓTULOS
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Objetivo

Trabalhar temas como o julgamento social, o preconceito.

Material

Etiquetas adesivas preparadas antecipadamente com rótulos:
sou inferior - ignore-me; sou prepotente: tenha medo; sou surdo
(a): grite; sou poderoso (a): respeite; sou engraçado (a): dê uma
gargalhada; sou sábio (a): admire-me; sou antipático (a): ignoreme; sou tímido (a): ajude-me; sou mentiroso (a): desconfie de
mim; sou muito poderoso (a): bajule-me; sou confiável: ouça-me;
sou pé frio - esconda-se de mim; sou arrogante: conteste o que
eu digo; sou tagarela: faça-me calar; sou amigo: acolha-me; sou
triste: tenha pena de mim; sou bonito: elogie-me.

Consigna

“Vamos fazer uma atividade onde serão coladas etiquetas na
testa de cada um. Você não pode ver o que está escrito e ninguém
pode falar.”

Instrução

Colocar as etiquetas na testa de cada um. Reforçando que não
poderão saber o que está escrito e que nem um participante
pode contar ao outro o que está escrito. Após todos estarem
devidamente “rotulados”.

Consigna

“Agora, convido todos a andarem pela sala e que interajam uns
com os outros de acordo com o que está escrito na testa de cada
um. Isto é, comportem-se de acordo com o que está escrito na
testa de cada um dos participantes.”

Instrução

Deixar que interajam por 5 minutos. Observar atentamente as
reações e o clima gerado pelo exercício, para que haja subsídios
para fomentar a discussão posterior. Após esse período cessar
a atividade.

Consigna

“Agora, sentem-se, mas permaneçam com as etiquetas na testa,
sem ainda saberem do que se trata.”

Compartilhamento

Que sentimento teve durante a atividade? Como os outros
participantes reagiram com você? Como se sentiu em relação a
eles? O que acha que está escrito em sua testa? – Pedir: “Agora,
tirem sua etiqueta e olhem o que está escrito”. “Era isto que
esperava que estivesse escrito? A atitude que tiveram com você
foi justa? Agora que sabe o que estava escrito, seu sentimento,
em relação a como lhe trataram, mudou?”

Processamento

O que esse jogo nos leva a refletir, uma vez que estamos falando
sobre adoção? Qual o lugar da adoção no imaginário social?
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Incluir o tema Desenvolvimento Infantil nos programas de preparação de pretendentes à adoção
justifica-se pelas especificidades do encontro pai/mãe e filho ou filha. Diferentemente da gestação
biológica, que implica o nascimento de um bebê em um período de até nove meses, a gestação adotiva
tem um tempo indefinido, com data e hora do “parto” incertas, e que pode trazer um bebê, mas pode
também fazer nascer uma criança ou um adolescente, sujeitos de uma história até então desconhecida.
Quando nasce um bebê, a maioria das pessoas, seja mãe, pai ou outro cuidador, sabe de
alguma forma o que esperar dele e como atendê-lo em suas necessidades. Quando chora, significa
que precisa de mamar, trocar fraldas, de tomar banho, ser embalado para o sono, ou quando nada
disto funciona, e o choro continua, a sabedoria transmitida pelas avós recomenda o “chá para a
cólica” aparente. O seu desenvolvimento é acompanhado diariamente e confirmado mensalmente
pelo pediatra. Observam-se as pequenas mudanças: o sorriso que encanta os seus cuidadores, o
balbuciar de sons incompreensíveis, a birra para não ir para o berço. Seu processo de autonomia
é observado quando senta, engatinha, anda, corre, come sozinho, vai pra escola, encontra amigos.
Enfim, os pais se asseguram de que o seu filho cresce e se desenvolve.
Nos caminhos da adoção, quando a criança que se adota não é mais um bebê, alguns pais
manifestam sentimentos de insegurança e de ansiedade com relação ao seu desenvolvimento,
principalmente quando sua idade cronológica não corresponde à sua idade emocional. Não
compreendem, por exemplo, porque uma criança com 5 anos de idade faz xixi na cama, quando
no abrigo lhe foi dito que não fazia mais; que ainda solicita a mamadeira ou até mesmo mamar no
peito da mãe. Costumam indagar sobre o seu desenvolvimento inicial e sobre as suas primeiras
relações. E quando a adaptação não ocorre conforme suas expectativas, perguntam-se: “Quem
é essa criança ou adolescente que estou adotando? Como se deu sua gestação? Como foi seu
nascimento? Se ele foi rejeitado, negligenciado ou abandonado, como poderá se desenvolver? E
quanto à sua herança genética, o que posso esperar?”
Para responder a essas questões, ou melhor, antecipando-se a essa problemática, os
cursos de preparação de pretendentes a adoção abrem um espaço de discussão e reflexão
sobre aspetos teóricos do desenvolvimento infantil. Pensamos como Levinzon (2005), que afirma
“quando os pais têm noção do que se pode esperar no desenvolvimento infantil, também estão
capacitados a acompanhar de modo tranquilo o ritmo específico do filho.” (p. 80). Para a autora,
conhecer aspectos do desenvolvimento da criança, ajuda os pais a não atribuir à adoção as
“variações normais” no ritmo de seu crescimento.
Como fundamentação teórica, valemo-nos do psicodrama, criação do médico romeno Jacob
Levy Moreno para elucidar as fases por que passa a criança no seu processo de desenvolvimento.
Em sua teoria, Moreno se refere ao nascimento como um milagre, considerando que o bebê
deixa o mundo de equilíbrio seguro, protegido pelo útero materno, vivendo sem esforço, e ingressa
num mundo complicado e perigoso, totalmente estranho. Para sobrevier a essa nova situação, ele
necessita rapidamente de uma resposta nova, precisa adaptar-se a este mundo novo, e a resposta
deve ser positiva e sem falhas. À capacidade de uma resposta positiva à nova situação, bem como
uma resposta inédita a uma situação antiga, Moreno (1975) chamou de espontaneidade. Deste
ponto de vista, desde o seu nascimento, o homem é dotado de espontaneidade que o habilita a
superar a si mesmo, nascendo com vida.
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Moreno entende que a espontaneidade não é um fator hereditário, muito menos um fator ambiental,
mas que se situa entre ambos, existindo numa área independente dos determinantes biológicos e sociais,
podendo ser influenciada, mas não determinada pela carga genética ou pelas forças sociais.
Em sua Teoria da Espontaneidade do Desenvolvimento Infantil, Moreno (1975) lança o
conceito de Matriz de Identidade como o “locus nascendi”, o lugar onde a criança se insere desde
o seu nascimento, onde formará sua identidade e aprenderá a se relacionar com o ambiente que a
cerca. É na dimensão das primeiras relações afetivas que a criança se constitui como sujeito. Aqui
se estabelece o primeiro processo de aprendizagem da criança.
O bebê, nos seus primeiros dias de vida não diferencia pessoas de objetos. Ele, a mãe
e o mundo são uma coisa só. Não diferencia fantasia de realidade. Não distingue proximidade e
distância. Só há o tempo presente. O que ocorre ao redor do bebê é sentido como sendo dentro de
si. Não tem capacidade de discriminação entre o eu e o não eu. Nessa fase, a criança não sobrevive
por si só, necessita de alguém que cuide dela. A mãe ou outro cuidador decodifica sua experiência
corporal, ou seja, quando o bebê chora, supõe-se que este choro demande algo como: “estou com
fome”, “estou molhado”, “estou com dor”. A mãe vai traduzindo as suas sensações, dando palavras
e sentido à experiência corporal da criança.
A criança lentamente vai saindo desse estado, vai ganhando identidade como pessoa. Vai
se diferenciando, separando-se do tu, das pessoas e dos objetos e segue para um estágio de
reconhecimento de si mesma. Começa a tomar consciência de seu corpo. Vive um processo de
autoconhecimento, brinca com sua imagem no espelho até perceber que a imagem é ela própria.
Na medida em que se reconhece como pessoa, está no processo de perceber o outro. Faz
a diferenciação de si e do outro. Reconhece o Eu e o Tu como pessoas distintas e que executam
papéis diferenciados. Nessa fase a criança descobre o que o outro sente e responde em relação
às suas iniciativas.
Até aqui a criança vive um mundo denominado por Moreno de Primeiro Universo, e
caracteriza-se principalmente pela fome de atos, só existindo o momento presente, pois passado
e futuro ainda não estão desenvolvidos.
A partir das vivências do Eu e do Tu, a criança já é capaz de distinguir distância de proximidade
e começa a ser atraída por pessoas e objetos ou afastar-se deles. É o início de Segundo Universo,
quando estabelece a “brecha entre a fantasia e a realidade”, que antes estavam fundidos, agora
formam-se dois conjuntos – um de atos de realidade e outro de atos de fantasia – e novos recursos
são adquiridos O Eu e o Tu estão reconhecidos, mas o Tu só existe para ela mesma. É exclusivista e
possessiva. A criança só consegue se relacionar com uma pessoa de cada vez. Ensaia os primeiros
passos para a fase seguinte: onde joga o papel do outro, sendo capaz de colocar-se no lugar de outros
seres: Faz de conta que é um cachorrinho, médico ou ladrão. Na última fase de seu desenvolvimento
a criança, que já vinha treinando o papel de outras pessoas e animais, toma consciência de si mesma
e começa a perceber o que ocorre entre eles, desenvolvendo o que Moreno chamou de Tele, ou seja,
uma correta percepção do outro, fundamentando as comunicações e as relações sadias, condições
básicas para a Inversão de Papéis, na medida em que ganha capacidade para se colocar no lugar do
outro e permite que esse outro se coloque em seu lugar.
Estas etapas da Matriz de Identidade são consideradas as bases psicológicas para todos os
processos de desempenho de papéis e se processa à medida que a criança forma sua identidade
pessoal. Constitui, pois, um esquema do desenvolvimento sócio-afetivo da criança.
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Fonseca Filho (1980, p.84-97), em suas pesquisas e reflexões clínicas, ampliou e
esquematizou o desenvolvimento humano, considerando dez etapas que se abrem além da
infância, embora não determine precisamente a idade em que uma termine e comece a outra:
1) Indiferenciação – fase da identidade cósmica. A criança se
mistura com as coisas que a circundam. 2) Simbiose – a identidade
cósmica começa a diluir-se, e a criança continua com uma forte
ligação com a mãe, mas começa a caminhar para ganhar sua
identidade como pessoa. 3) Reconhecimento do Eu – a criança passa
para o estágio de reconhecimento de si mesma, de descoberta de sua
própria identidade. 4) Reconhecimento do Tu – enquanto a criança
se reconhece como pessoa, passa a perceber o outro, entrando
num processo de identificação do Tu. 5) Relações em “corredor”
– A criança se relaciona com uma pessoa de cada vez. Começa a
discriminação entre a fantasia e a realidade. 6) Pré-inversão – a criança
começa a jogar o papel do Tu. 7) Triangulação – a “triangulação”
corresponde à fase edipiana (psicanálise). A relação bi-pessoal até
então, agora passa para uma relação triádica. A criança já não tem
domínio completo sobre a mãe. Existe um outro com quem ela mantém
relação e a criança não tem domínio. Surge a crise da triangulação,
fase de grande importância para os futuros relacionamentos sociais
da criança. 8) Circularização – é a fase da socialização da criança. Entra
em contato com os grupos, escola, igreja. Representa a entrada da criança
na vivência sociométrica dos grupos. 9) Inversão de Papéis – é a ocasião
em que o ser humano vai ser capaz de realizar uma relação humana de
reciprocidade e mutualidade. 10) Encontro – ocasião plena, onde as
pessoas envolvidas fundem-se na reunião cósmica.

Após essa explanação nos grupos de preparação, é natural que os pretendentes perguntem:
“Como acontece com a criança que se adota? “
Como podemos contribuir para o desenvolvimento dessa criança que, provavelmente, já
passou por quase todas essas fases? Qual o nosso papel como pai ou mãe?”
Nesse momento se esclarecem algumas das fases que acontecem, quase sempre, com as
crianças maiores na ocasião da adaptação com a sua nova família.
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A criança ou adolescente, embora já tenha passado pelas fases iniciais de seu
desenvolvimento, quando chega a uma nova família, costuma regredir e viver o que Moreno
(1975) denominou de primeiro universo, usando sua energia na ação e no momento presente com
pouca habilidade para transitar entre a fantasia e a realidade, desenvolvendo um comportamento
caótico e indiferenciado. Dessa forma, ainda que já tivesse alguma autonomia quando vivia numa
instituição, ao se deparar com a possibilidade de cuidados, volta a agir como bebê, a fazer xixi
na cama, a pedir colo a toda hora, a querer usar chupeta ou mesmo mamar no peito da adotante.
Embora isto represente muitas vezes um momento difícil e incômodo, pelo contraste entre a
idade cronológica e a idade emocional apresentada pela criança ou adolescente, trata-se de um
momento muito importante, pois representa a tentativa simbólica da criança e do adolescente de
reconstituir as fases anteriores de seu desenvolvimento junto aos novos pais.
Importante ressaltar que o papel dos pais adotantes é criar um clima afetivo facilitador para
a reelaboração da matriz de identidade de seu filho ou filha. Devem procurar adaptar-se à demanda
da criança ou do adolescente, sendo flexíveis ou dando limites. É preciso compreender que as
fases iniciais dos mesmos, quase sempre, foram vividas de forma insatisfatória. Que suas vivências
internalizadas não podem ser apagadas, mas a dor que elas proporcionaram pode ser atenuada
ou ressignificada. A continência afetiva, o cuidado diário e o amor representam a possibilidade de
imprimir novas vivências sobre a primeira matriz. Assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento
da criança ou adolescente que se adota, tornando-a seu filho ou filha, é a solução.

A PRÁTICA DA TERCEIRA OFICINA
O objetivo dessa Terceira Oficina é apresentar aos pretendentes à adoção as fases
do desenvolvimento infantil. Inicia-se a Oficina, convidando-os para uma viagem ao passado,
revisitando momentos significativos do seu nascimento até o momento atual. Momentos tristes
ou alegres, difíceis de serem vividos ou não. E como conseguiram ultrapassar cada um deles.
Abrir um espaço para que façam as narrativas de suas histórias, que contem seus “causos”, pode
ser um treino para ouvir a história de seus filhos.
Em outro momento, convidamos todos os participantes do grupo para incluírem numa linha da
vida coletiva esses acontecimentos, de modo que possam avaliar como a vida acontece para cada um.
Questionar o valor da herança genética ou do ambiente na construção dos acontecimentos relatados.
Após as experiências relatadas, o coordenador deve fazer uma exposição sobre o
desenvolvimento infantil, bem como sobre as hipóteses de experiências vividas pelas crianças
e adolescentes acolhidos.
Ressaltar a importância do reconhecimento de cada fase para que os pais possam
perceber a demanda da criança ou do adolescente. Quanto mais sabemos como se deu
o desenvolvimento da criança e do adolescente, melhor podemos compreender o seu
comportamento e mais sábias poderão ser nossas respostas, nossas atitudes diante desses
comportamentos. Embora os motivos do acolhimento sejam, geralmente, classificados de
acordo com um padrão, negligência, violência, abuso, abandono, etc., entende-se que cada
família abandona ou negligencia de um jeito singular e a resposta da criança ou do adolescente
aos maus tratos vividos vai depender de outros elementos particulares em cada caso.
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Quadro V

TÉCNICA DE AQUECIMENTO ESPECÍFICO: VIAGEM AO
TÚNEL DO TEMPO - RECONSTRUINDO A HISTÓRIA
Objetivo

Proporcionar uma reflexão acerca do momento (idade
cronológica/idade emocional) em que a criança chegará à família.
Fornecer informações técnicas acerca do desenvolvimento da
criança e do adolescente

Material

Papel, lápis, caneta, lápis de cor, giz de cera, canetinhas. Música
para o relaxamento.

Instrução

Colocar uma música suave e, em um tom de voz baixo, suave e
acolhedor, propor uma viagem pelo tempo.

Consigna

01. “Agora, pedimos a vocês que encontrem uma posição
confortável. Fechem os olhos e façam comigo esta viagem
de retorno no tempo. Cada um fará a sua própria viagem,
um retorno a sua história. De olhos fechados, voltem alguns
anos no tempo, até a sua adolescência. Veja você mesmo
ali, um(a) adolescente. Como você é? Onde você está? Há
pessoas a sua volta? Se há, quem são? Olhe para você, para
estas pessoas, despeça-se. Agora deixe esta cena de sua
adolescência e volte mais alguns anos, para sua infância.
Veja você mesmo ali, uma criança. Como você é? Onde você
está? Há pessoas a sua volta? Se há, quem são? Observe
como você se relaciona com elas. Entre em contato com
seus sentimentos de criança. Agora se despeça desta cena
e tente voltar um pouco mais no tempo. Chegue onde estão
suas primeiras memórias de criança. Veja ali, uma criança
pequena. Como é esta criança? Onde ela está? Aproxime-se
desta criança, chegue mais perto. Como ela está se sentindo?
Fale algo para ela. Faça o que você tiver vontade de fazer aí,
neste momento de encontro com a sua criança. Agora se
despeça dela, devagar. Inicie seu retorno ao presente. Veja
o tempo passar, sua infância, adolescência, vida adulta. Até
os dias de hoje. Ainda de olhos fechados, retorne para esta
sala, sinta seu corpo, seu peso sobre a cadeira. Sinta seus
pés, pernas, todos os seus membros. Mexa-se um pouco e,
quando tiver retornado ao presente, abra os seus olhos.”
02. Após o retorno, distribuir papel e lápis: “Agora expressem
seus sentimentos a respeito da vivência, escolham uma cena
e façam um desenho”.
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Compartilhamento
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Solicitar que cada um fale de seu desenho e do que ele representa
naquele momento.

Quadro VI

TÉCNICA: LINHA DA VIDA (COLETIVA)
Objetivo

Permitir que os participantes façam uma revisão de sua vida,
mapeando os momentos importantes. Identificar as fases de
desenvolvimento humano.

Instrução

Colocar no chão uma folha de papel grande, dividida por uma
linha no meio, em forma de régua, com as seguintes idades:
-------- 0 -------- 5 -------- 10 -------- 15 -------- 20 -------- ?
Distribuir lápis, caneta, lápis de cor, giz de cera.

Consigna

Solicitar: “Registre nessa linha todos os seus momentos (bons,
alegres, tristes, engraçados ou frustrantes). Momentos que
aconteceram na sua vida, do nascimento até aquele momento. E
na idade que ainda não viveu expresse seus interesses, desejos,
sonhos, ou seja, escrevam ou desenhem como gostariam de
estar lá, no futuro.”

Compartilhamento

Que sentimentos tiveram durante a atividade? O que podem
observar a partir do exercício proposto?

Processamento

Comentar o desenvolvimento da criança e do adolescente,
refletindo sobre a adaptação no novo núcleo familiar a partir da
história de cada uma das partes.
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QUARTA OFICINA

ASPECTOS LEGAIS DA ADOÇÃO
Adoção é um ato de amor.05 Amor que nasce de uma escolha e que se desenvolve pela
aprendizagem e pela prática cotidiana das relações. A adoção legal é precedida de processos
judiciais que reconhecem a impossibilidade da família biológica em cuidar de crianças e
adolescentes, que habilitam pessoas a serem pretendentes a pais e mães por adoção, e que
legalizam a formação de um novo núcleo familiar, com os mesmo direitos e deveres entre pais e
filhos.
Todas as regras inerentes à criança e adolescência, à adoção, à convivência familiar e
comunitária estão sacramentadas na Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA)
e suas alterações legais (art. 39).
Entender os trâmites legais que envolvem a adoção com todas as suas questões
burocráticas e administrativas é fundamental para a realização de uma adoção consciente e
responsável, ainda que o tempo de gestação desse filho seja superior à gestação do filho biológico.
Legitimar a filiação pelo eixo jurídico é dar a segurança e o pertencimento à nova família que se
forma (art. 19, 165 a 170, ECA).
Adoção é, portanto, um processo baseado no amor, no conhecimento e na lei.
O ato de adotar é livre a qualquer pessoa que deseje ser pai ou mãe, independentemente
de sua condição social, financeira, orientação sexual, etnia, religião, bastando apenas comprovar
de que é capaz de cuidar do(s) adotando(s).
O objetivo do ECA é defender e promover prioritariamente os direitos e interesses da
criança e do adolescente.

PROCESSOS JUDICIAIS
Pasta Especial
Toda criança e adolescente têm o direito de serem criadas em seu seio familiar, para que
possam crescer de forma saudável e protegida. Mas, quando se constata qualquer situação
que possa por em risco esse desenvolvimento, a legislação prevê medidas de proteção para
salvaguardar meninos e meninas de seus próprios responsáveis legais (art. 98 a 102, ECA). Nesta
etapa, há o estudo e análise das condições de vida da família, normalmente, enquanto a criança
e adolescente estão em acolhimento institucional (art. 19 e §§ – ECA). Todos os procedimentos
relacionados a esta fase são registrados em um processo administrativo denominado pasta
especial, que tramita na Vara da Infância e Juventude da comarca onde a criança ou adolescente
reside ou foi acolhido, sob a vigilância do representante do Ministério Público, da Defensoria Pública
e do Conselho Tutelar local. A instituição de acolhimento também deverá manter registro de todas
as atividades relacionadas ao cuidado do (a) acolhido (a) de modo a preservar a sua história e
elaborar o Plano de Atendimento Individual (PIA).

05. Texto produzido por Fabiana Gadelha, advogada, Vice-Presidente do Aconchego – Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária.
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Ação de Destituição do Poder Familiar
A ação de destituição do poder familiar
poderá ser promovida se os pais deixarem de
cumprir seus deveres e quando a convivência
se torne um risco aos interesses dos filhos (art.
155 a 163, ECA).
Após relatórios consistentes realizados
por equipe multidisciplinar, formada por
psicólogos e assistentes sociais, caso seja
verificada a impossibilidade de cuidado
integral, o representante do Ministério Público,
ou pessoa interessada, poderá propor a Ação
de Destituição do Poder Familiar contra os pais
ou responsáveis, no âmbito da Vara da Infância
e Juventude da comarca em que reside a
criança/adolescente (art. 24, 129, X, ECA).
Durante a tramitação desse processo, a
família extensa, formada por avós, irmãos, tios,
primos, pessoas vinculadas afetivamente ao acolhido, poderá ser consultada a assumir o cuidado de
acolhidos (as), ressaltando o direito à permanência no mesmo núcleo familiar mediante a concessão
de guarda ou adoção. Somente o trânsito em julgado06 da sentença da Ação de Destituição do Poder
Familiar é capaz de desconstituir juridicamente os laços entre pais e filhos naturais.
No caso de crianças abandonadas ou de genitores desconhecidos, sem conhecimento
de assento em registro civil, haverá a busca por parentes e todos os atos serão registrados na
pasta especial. Não encontrando familiares, excepcionalmente, não há necessidade de promover
a ação de destituição do poder familiar e caberá ao juiz inscrever a criança no Cadastro Nacional
de Adoção (art. 45, ECA).
Ação de Adoção - Passo a passo para adotar
Qualquer brasileiro (a) ou estrangeiro (a) residente no Brasil poderá requerer a adoção de uma
criança e adolescente, desde que sejam aptos a amar e cuidar. É preciso, todavia, seguir algumas regras:
Quem pode adotar (art. 42, ECA):
»» Todo adulto maior de 18 anos, independentemente de estado civil e
orientação sexual, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando e
não demonstre incompatibilidade com a natureza da medida;
»» Duas pessoas podem adotar conjuntamente, desde que sejam casados
civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.
Esta regra vale para casais homossexuais e ambas (os) constarão no registro
civil do(s) adotando(s) no campo “filiação”. Não há nenhum precedente legal
para impedir a habilitação e adoção por famílias homoafetivas.
06. Trânsito em julgado: ocorre quando não há mais possibilidade de interpor recursos judiciais e os efeitos da sentença tornam-se imediatos e
irrevogáveis.
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»» Os divorciados ou separados judicialmente poderão adotar conjuntamente
desde que o estágio de convivência com o adotando tenha se iniciado na
vigência da união conjugal e desde que acordem quanto ao regime de visitas;
»» Aquele que estabeleceu vínculo de paternidade ou maternidade com o filho(a)
do(a) companheiro(a) ou cônjuge (adoção unilateral);
»» Todos que estejam habilitados no cadastro da Vara da Infância e Juventude de
sua comarca;
»» Todos que esteja inscritos no Cadastro Nacional de Adoção.
Quem não pode adotar:
Os avós ou irmãos da criança ou adolescente. Neste caso, cabe um pedido de Guarda ou
Tutela, que deverá ser ajuizado na Vara de Família do fórum de sua residência.
Quem não ofereça ambiente familiar adequado, revele incompatibilidade com a natureza da
medida, motivação ilegítima e não ofereça reais vantagens para o adotando (ECA, arts. 29 e 43).
Quem pode ser adotado
Toda criança ou adolescente (até 18 anos de idade) excluído do convívio familiar. A falta de
condições materiais não constitui por si só motivo para a retirada ou suspensão do poder familiar
(ECA, art. 23).
Crianças cadastradas para adoção: Ocorre após decisão judicial precedida por estudo
psicossociopedagógico que constate a impossibilidade de manutenção da criança ou adolescente
na família de origem ou aquelas entregues diretamente, por genitoras, às Varas da Infância e
Juventude.
Assistência Jurídica
O procedimento de habilitação exige assistência jurídica particular ou pública a fim de
peticionar sua habilitação para adoção junto à Justiça da Infância e Juventude (Lei 12010/2009).
Documentos necessários ao pedido de inscrição para adoção (habilitação)
»» Qualificação completa;
»» Dados familiares (pessoas que integram o núcleo familiar) e respectivos
documentos pessoais;
»» Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração
relativa ao período de união estável;
»» Cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;
»» Comprovante de renda e domicílio;
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»» Atestados de sanidade física e mental;
»» Certidão negativa cível e criminal da Justiça Federal e Justiça Estadual/
Distrito Federal.
Processo de habilitação para adoção
O interessado em adotar uma criança ou adolescente
deve se inscrever no Cadastro de Pessoas Habilitadas para
Adoção. Para isto, deve formular pedido através de advogado
ou defensor público, dirigido ao Juiz da Infância e Juventude
local, anexando os documentos indicados acima, e informar o
perfil da criança ou do adolescente que pretenda adotar.
A lei brasileira exige que os postulantes realizem um
curso de preparação para adoção que será realizado pelo
Juizado da Infância e Juventude e da política municipal local,
eventualmente em parceria com instituições do sistema de
garantia de direitos (art. 28, § 5º, art. 50, § 3º, ECA).
Os postulantes serão submetidos a Estudo
psicossociopedagógico por técnicos da justiça, para análise
global das condições ambientais e familiares do lar, com vistas ao melhor interesse da criança ou
do adolescente;
Todos os atos processuais são submetidos ao Parecer da Promotoria de Justiça que
poderá recomendar diligências, estudos, ouvir testemunhas, juntar documentos e realizar todos
os atos para abastecer o processo de elementos favoráveis ao interesse do adotando.
Ao fim, será publicada a decisão da autoridade judiciária que defere ou não o pedido
(art. 29, ECA).
Depois que o juiz deferir o pedido, o interessado será inscrito no Cadastro de Pessoas
Habilitadas a Adotar, e aguardará a apresentação de criança ou do adolescente pretendido.
Tempo de Espera
A Lei 12.010/2010, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, inovou ao definir
o prazo máximo para finalizar processo de destituição do poder familiar, em 120 dias; e, ainda,
o tempo de permanência de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento: 2 (dois)
anos. Mas, estas regras dificilmente são cumpridas, tendo em vista a sobrecarga do judiciário
e a dificuldade de definição jurídica dos acolhidos, que aguardam a reintegração familiar ou o
cadastramento para adoção. Neste caso, o desinteresse dos postulantes por crianças maiores
de 3 anos, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde e deficiência, acaba prolongando
indefinidamente o acolhimento institucional.
Deste modo, não há um prazo mínimo ou máximo para adotar, e o tempo de espera varia
conforme a disponibilidade dos postulantes e das crianças e adolescentes cadastrados, nas
milhares de comarcas brasileiras. Quanto maiores as exigências, maior o tempo de espera.
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Ao completar 18 anos de idade, os adolescentes que não foram adotados ou reintegrados
à família natural são desligados compulsoriamente dos programas de acolhimento e precisam
deixar a instituição.
Adoção Direta
Antes da edição da Lei 12.010/2009, era normal a modalidade de adoção direta onde
os pretendentes e a genitora (ou família biológica) apresentavam-se à Vara da Infância e
Juventude para formalizar a guarda e adoção de bebês, previamente pactuados. Atualmente, este
procedimento não é permitido, pois todas as crianças, adolescentes e pretendentes devem estar
previamente inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. O acolhimento familiar irregular, ou seja,
sem obedecer aos trâmites legais, é inseguro para todas as partes envolvidas, pois a permanência
da criança ou adolescente será priorizada na família natural até o trânsito em julgado da sentença
de adoção (art. 19, § 3º, art. 23, ECA). Exceto no caso de deferimento de guarda há mais de 3 anos
(vide Exceções) e adoção por cônjuge ou companheiro.
Gestantes ou mães interessadas em crianças para adoção tem o direito a receber
atendimento psicológico e médico pelo Sistema de Saúde – SUS e devem ser encaminhadas à
Vara da Infância e Juventude (art. 8º e 13, parágrafo único, ECA). Cabe somente à justiça avaliar
a mantença desta criança na família extensa ou processar o cadastramento para adoção,
excepcionalmente. Neste caso, a regra determina que os pretendentes à adoção sejam convocados
obedecendo à ordem cronológica de habilitação (art. Art. 197-E, ECA)
Busca Ativa
O Cadastro Nacional da Adoção – CNA propicia a busca de adotandos em outras comarcas.
É possível que os pretendentes possam pesquisar no CNA e buscar crianças e adolescentes
cadastrados para adoção em outras cidades. Esta busca é realizada pela equipe da Vara da Infância
e Juventude e alguns grupos de apoio à adoção, vinculados à Associação Nacional dos Grupos de
Apoio à Adoção – ANGAAD07, disponibilizam informações sucintas sobre adotandos maiores de
3 anos, grupos de irmãos, e crianças com condições de saúde peculiares, deficiência e doenças
crônicas. É importante destacar que os postulantes inscritos em outras comarcas posicionam-se
após a lista dos pretendentes residentes.
Apresentação de criança ou adolescente para adoção e estágio de convivência
Após a decisão judicial de cadastramento para adoção, é realizada a consulta do cadastro
de pretendentes na comarca e no Cadastro Nacional de Adoção, conforme o perfil da criança
(idade, sexo, etnia, grupo de irmãos, condição de saúde). Isto é, objetiva-se atender à criança e
não ao tempo de espera dos adotantes. Por exemplo: crianças de 5 anos serão apresentadas para
pretendentes com este perfil, independentemente do tempo de cadastro destes.
O(s) pretendente(s) são convidado(s) a conhecer o histórico da criança/adolescente e
confirmar ou não o interesse em conhecê-la e iniciar o estágio de convivência. Este período pode
ser iniciado ainda na instituição de acolhimento, alternando com visitas e saídas eventuais até a
concessão da guarda (art. 46 e §§, ECA).

07. Disponível em: www.angaad.org.br
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Pedido de guarda e adoção
Confirmado o interesse em adotar, os pretendentes solicitarão a guarda provisória com
vistas à adoção da(s) criança(s) ou adolescente(s), por meio de advogado ou defensor público
(art. 28,32 ECA). Durante este processo, serão realizados novos estudos psicossociais, solicitados
documentos e provas de que a criança está inserida no núcleo familiar e que o procedimento de
adoção é o do melhor interesse para o adotando. A Promotoria de Justiça fiscalizará e dará parecer
sobre todos os atos no interesse do adotando. Após o trânsito em julgado da decisão judicial de
adoção, a criança/adolescente passará a utilizar o sobrenome da família, e poderá permanecer ou
alterar o prenome, conforme o caso.
Adoção é um ato irrevogável, eterno, e confere os mesmo direitos e deveres dos filhos
naturais (art.1596, Código Civil Brasileiro e art. 227, §6º Constituição Brasileira, art. 19, 27 e 47, ECA).
Exceções à inscrição para adoção (habilitação)
Não será necessária a inscrição no cadastro quando se tratar de adoção unilateral, ou
pedido formulado por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade,
ou ainda quando o pedido de adoção for feito por pessoa de detenha guarda judicial ou tutela de
criança maior de 03 (três) anos de idade, e o tempo de convivência comprove a existência de laços
de afinidade e afetividade (art. 50 e §§, ECA).
Cadastro Nacional de Adoção – CNA
O Cadastro Nacional de Adoção é uma
ferramenta criada para auxiliar juízes das varas
da infância e da juventude na condução dos
procedimentos de adoção. É formado por
todos os cadastros de crianças e adolescentes
disponíveis para adoção, em todo território
nacional (art. 50, ECA).
Lançado em 29 de abril de 2008, o CNA é
administrado pelo Conselho Nacional de Justiça,
por meio da Corregedoria Nacional de Justiça,
tem por objetivo agilizar os processos de adoção
por meio do mapeamento de informações
unificadas. O Cadastro possibilita ainda a
implantação de políticas públicas na área.08
O papel das instituições envolvidas no processo
Desde o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade até
a adoção, várias instituições do sistema de garantia de direitos participam deste processo.
Veja qual o papel de cada uma:
»» Vara da Infância e da Juventude (art. 145 a 151, ECA): conhecer pedidos de
adoção e seus incidentes; conhecer ações decorrentes de irregularidades em
08. Disponível em http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/infancia-e-juventude/cadastro-nacional-de-adocao-cna
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entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis; aplicar penalidades
administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou
adolescente; conhecer casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando
as medidas cabíveis; conhecer ações de destituição do poder familiar, perda ou
modificação da tutela ou guarda; determinar o cancelamento, a retificação e o
suprimento dos registros de nascimento e óbito. Cabe às varas especializadas
manter equipes técnicas multiprofissionais.
»» Defensoria Pública (Art. 141, ECA): a assistência judiciária gratuita será
prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou
advogado nomeado. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância
e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese
de litigância de má-fé.
»» Ministério Público, Promotoria de Justiça (art. 50, § 1º, 95, 200 a 207, ECA):
promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de
suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores,
curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos
da competência da Justiça da Infância e da Juventude; promover o inquérito
civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou
coletivos, relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220,
§ 3º inciso II, da Constituição Federal; instaurar procedimentos administrativos,
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às
crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis; o representante do Ministério Público, no exercício de suas funções,
terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. Nos
processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente
o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta
Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar
documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis.
»» Conselho Tutelar (Art. 95, 131, ECA): órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA.
»» Instituição de Acolhimento (art. 90 a 94, ECA): entidade que acolhe crianças
e adolescentes em medida de proteção, na qualidade de guardiã.
»» Grupo de Apoio à Adoção, Convivência Familiar e Comunitária (art. 90,
IV, ECA): organizações da sociedade civil que trabalham voluntariamente
pelo direito a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes,
oferecem cursos, esclarecimentos e mediam situações de conflitos com
vistas à construção e perpetuidade de laços afetivos entre adotandos e
adotados. Trabalham por uma nova cultura da adoção.
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Destacamos abaixo os artigos 41 e 43, do Estatuto da Criança e do Adolescente que, além
dos já mencionados neste texto, apontam para a finalidade e a importância da adoção.
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o
de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos
matrimoniais.
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.

A PRÁTICA DA QUARTA OFICINA
Este encontro busca promover uma discussão sobre a “adoção legal”. Visa principalmente
esclarecer aos pretendentes que a adoção só se realiza dentro da lei, ainda que o tempo de espera
seja maior que o desejado. Essa é a forma mais segura de se tornar pai ou mãe por adoção, em
detrimento de adoção informal ou ilegal.
Para tanto, convida-se para esse encontro um representante da Vara da Infância e da
Juventude, do Ministério Público ou da Defensoria Pública para proferir uma palestra sobre o tema
e se disponibilizar para responder às indagações dos pretendentes presentes no encontro.
São objetivos do encontro:
»» Informar sobre os trâmites legais.
»» Discorrer sobre o papel da Justiça e os determinantes legais: Estatuto da
Criança e do Adolescente. O Cadastro Nacional da Adoção.
»» Os papéis das instituições: Vara da Infância e da Juventude; Ministério
Público e Defensoria Pública.
»» A situação das crianças e adolescentes dos serviços de acolhimento.
»» Os riscos da adoção ilegal.

62

QUINTA OFICINA

A CRIANÇA IDEALIZADA E A CRIANÇA REAL
“Desde sempre desejei ser mãe. Me casei mais velha. Em uma
idade que não podia gerar meus filhos. Mas a vontade de ser mãe não
passou. Então pensei em adotar. Primeiro, quis um bebê, mas o tempo
passou e esse bebê não chegou. Depois pensei em uma criança com até
4 anos. Ampliei meu perfil, achei mais fácil. Desse dia em diante, pensei
em uma criança que eu pudesse cuidar, amar, ensinar. Dar tudo que
ela não pôde ter até então. Pensava em preencher sua vida. Sonhava
levando ela pra escola, levando para cama e contando histórias para que
dormisse. Sonhava todos os dias com esse filho. Ficava imaginando o
nosso encontro, o nosso abraço e nossos olhos brilhando. (...) Adotei
o G. com quase 5 anos de idade. No início deu tudo certo. Mas com o
tempo ele mudou muito. Ficou mais agressivo. Desobediente, só faz o
que quer. Briga todos os dias na escola. Não gosta de estudar . Pega
coisas escondidas. Mente. Destrói seus brinquedos ... “ (C.A.)
Esta é uma das muitas histórias que ouvimos em nossa clínica quando as famílias buscam
ajuda psicológica para seu filho ou filha que vem “dando problemas”. O processo de adaptação está
difícil, demorado, já se passaram meses e as dificuldades se avolumam. Acreditam que muitos dos
problemas apresentados dizem respeito à adoção, à origem da criança ou ao tempo que passou na
instituição de acolhimento. Especialistas são procurados para encontrar a causa da inadequação,
invariavelmente na criança ou no adolescente.
Histórias semelhantes são relatadas no Grupo de Adoção Tardia09. Crianças com dificuldade
de aprendizagem, inadaptação social ou familiar fazem parte das queixas dos pais que frequentam
o grupo. Buscam ajuda com o foco nessa problemática. Sentem-se inseguros, desanimados.
Parece que o filho tão esperado não corresponde às suas expectativas.
Sobre a criança ou adolescente adotivo ter maior ou menor tendência a apresentar esses
problemas, Levinzon (1999) mostra que opiniões divergentes são encontradas na literatura.
Segundo a autora, alguns pesquisadores relatam que a criança ou adolescente adotivo está mais
vulnerável às psicopatologias (NICKMAN, 1985), que a adoção provoca danos no desenvolvimento
da criança (BIRNICH, 1980) ou que a adoção é sempre um problema (FEDER, 1974).
Porém a autora também cita estudos onde não se vê diferença entre adotados e não adotados
na clínica psicanalítica (STEIN E HOOPES, 1985; SMITH MIROFF, 1987). Citando DINIZ (1993), a
autora comenta que as atitudes e fantasias dos pais têm um grande peso na organização da relação
parental. “Filhos adotivos não terão problemas se os pais adotivos não os tiverem, ou ainda, ‘os maus
pais adotivos seriam também, provavelmente, maus pais naturais’” (p. 23). O importante é não se
atribuir todos os problemas apresentado por uma criança à questão da adoção.
Entendemos em nossa prática que muitas dessas problemáticas correspondem a
dificuldades na vinculação. Quando o sonhado não corresponde à realidade. Para Veludo e Silva
09. Grupo de pais e mães que estão em processo de adoção ou já adotaram crianças maiores de dois anos de idade, realizado mensalmente pelo
Aconchego, com o objetivo de oferecer apoio técnico e suporte psicológico às famílias nos processos de adaptação e superação de dificuldades
associadas a uma adoção tardia (crianças maiores de dois anos de idade). http://www.aconchegodf.org.br/programasadocaotardia.html
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(s/d), psicólogos e coordenadores do Grupo de
Adoção Tardia do Aconchego, “muitos desses pais,
por mais engajados que estejam no processo de
vinculação, comparecem às reuniões do grupo de
apoio e demonstram o desespero por terem seus
ideais de paternidade e maternidade gravemente
frustrados por uma criança ou adolescente que recusa
os cuidados, as orientações e os carinhos ofertados.
Nesse momento, o pensamento de devolver a criança
para o Estado torna-se bastante recorrente.10”
A figura idealizada do filho certamente pode
provocar alguns danos específicos na relação.
Vejamos o relato no início. Podemos entender que
desde sempre havia um desejo. O desejo de ser
mãe. Inicialmente de um bebê, e com o passar do
tempo, se amplia o perfil, entendendo ser mais
fácil. Investe o tempo de espera por esse filho com
fantasias e sonhos. São anos de expectativas. Agora
a criança imaginada tem um rosto, uma identidade e
invariavelmente não corresponde à criança real. No
relato, a mãe deseja um filho bebê, mas para facilitar
o processo “abre mão” desse bebê para adotar uma
criança com 5 anos de idade.
Ela abre mão de seu bebê em prol da realização
da maternidade. Porém nos perguntamos se
verdadeiramente pôde se desprender de seu sonho. Se
já elaborou a dor, frustração e tristeza pela perda de seu
bebê, se já elaborou o luto pelo filho idealizado. Se de
fato, na construção da vinculação afetiva, renunciou a
esse filho imaginário e deu espaço para ver e sentir o filho real que habita a sua vida naquele momento.
É importante ressaltar que a criança imaginária é necessária, sem o que não há o desejo de
ter um filho. Para Levinzon (2005, p. 43), a “criança imaginada está à frente da empreitada familiar.”
Na construção da parentalidade os desafios são inerentes à história que cada um carrega, fantasia
e realidade se entrelaçam. Concordamos com Gutfreind (2010) quando afirma ser “a parentalidade
uma construção cultural no jogo histórico entre desejo e renúncia.” (p. 68). E que para uma boa
interação é preciso “respeitar diferenças e preparar-se para a longa aceitação do outro ...” (p. 69).
Na experiência de Veludo e Silva (s/d), a “situação problemática pode ser manejada se
os envolvidos forem auxiliados no reconhecimento e na elaboração de seus próprios conflitos,
compreendendo, dessa forma, o processo de utilização do outro idealizado como objeto para suas
fantasias.” Para os psicólogos, a ideia é ajudar o sujeito a reconhecer o próprio desejo e a lidar
com a frustração subsequente. E em seguida, reconhecer os papéis de pais e filhos “como papéis
possíveis de se delimitar e se jogar.” Quando isso acontece, pais e mães revelam a surpresa de
se perceberem desejando a criança real. A aproximação acontece, vivenciam o papel de pais
auxiliando no processo de vinculação com a criança de maneira satisfatória. (p. 5)
10. Disponível em http://www.aconchegodf.org.br/biblioteca/artigos/Texto_Oficina_Cassio.pdf, acesso em 06/04/2015.
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“O filho ideal existe em nós, existe em nossa perfeição e nessa
não há lugar para corte, alinhavo e muito menos ajustes. É aí que mora
o perigo. É aí que entra a insegurança e a falta da certeza que o outro
vai desempenhar corretamente o papel que escolhi para ele. Esse filho
ideal não existe, não tem vida, é um obstáculo que crio para me satisfazer
e muitas vezes me proteger do ‘se não der certo’. É preciso amadurecer
o querer, o desejar e, dizer bem-vindo ao filho/filha real. É com esse filho,
é com as incertezas, é com a construção de uma linguagem própria
e de uma cumplicidade que o papel de cuidador vai nascer. É o meu
querer, a minha disponibilidade de ir, de investir na relação familiar,
no vínculo afetivo que o meu filho/filha real virá, aparecerá e ganhará
espaço interno e depois externo, é no contexto social que esse filho
real mostrará que existe e criará seu caminho e mundo.”11

A PRÁTICA DA QUINTA OFICINA
O objetivo da quinta oficina é provocar os pretendentes à adoção a olhar o filho idealizado
no momento em que se decidem pela adoção. Fazê-los pensar sobre o percurso que trilharam
para chegar até aquele momento. Suas perdas. Levar os participantes do grupo a saírem do
foco da criança/adolescente e suas características para, então, se concentrarem em sua própria
preparação, sua flexibilidade e capacidade para acolher uma criança ou um adolescente possível,
real, que possui uma história, uma origem, um nome. Enfim, características que não foram
escolhidas (nem podem ser), mas que podem ser acolhidas pelos adotantes.
Aceitar o filho com sua história real de abandono e negligência, mas sem o estigma da
criança ou adolescente problemático, e que herda os problemas de comportamento de sua família
de origem; ter consciência de que, para se desenvolver de maneira saudável, este filho dependerá
muito mais do cuidado e do amor de sua família adotiva. Estas são condições imprescindíveis
para que ambos, adotantes e adotandos, se conectem no eixo principal de qualquer processo de
filiação e parentalidade: o eixo do afeto.
A elaboração do luto sobre uma criança idealizada será determinante para a formação dos
novos vínculos de filiação e parentalidade.
É importante que o coordenador do grupo leve dados de realidades das crianças e
adolescentes inscritas no Cadastro Nacional da Adoção.
Para este encontro solicitamos aos pretendentes que convidem sua família extensa ou
amigos que compartilham a decisão da adoção. O objetivo é ativar a rede social e ressaltar a
importância de cada membro dessa rede para o sucesso do processo de filiação.
É o momento, também, para o depoimento de uma família adotiva. E no final apresentamos
o vídeo “Uma família para Maria” da Coleção “Direitos do Coração”. Ou se faz a leitura do livro
infantil “Eu tenho um pequeno problema, disse o urso. (2008)

11. Soraya Pereira – Psicóloga, psicodramatista, Presidente do Aconchego. Entrevista concedida ao Projeto em 06/02/2015, gravada nos estúdios
da Universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF)

65

Quinta Oficina: A Criança Idealizada e a Criança Real

Quadro VII

TÉCNICA: ESCULTURA DA EXPECTATIVA
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Objetivo

Auxiliar os participantes a se conscientizarem de suas ações, no
sentido de tentar adaptar o filho idealizado ao filho real.

Material

Tampinhas de vários tamanhos, cores e formas. Massinha de
modelar de várias cores.

Instrução/Consigna

Espalhar as tampinhas no chão e dizer: “Pense no vínculo que
está sendo construído entre você e a criança que está por chegar.
Pegue uma tampinha para representar a expectativa que você
tem em relação a esta criança ou adolescente”. Após, distribuir
pedaços diferentes de massinha (grandes, pequenos, médio,
mínimo), e dar outra consigna: “Agora, imagine que esta massinha
representa o filho que vocês estão esperando. Utilize a tampinha
e a massinha do jeito que você quiser, para mostrar como as duas
partes podem se unir. Mostre isso concretamente. Monte uma
escultura ou alguma outra coisa com os dois elementos.”

Compartilhamento

Como preencho minhas expectativas? O que serve de base, a
expectativa (tampinha) ou o filho (massinha)? Como me sinto
quando não posso escolher ou realizar o meu desejo?

Processamento

Discorrer sobre a rigidez e/ou flexibilidade do perfil da criança
desejada.
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Quadro VIII

TÉCNICA: A CONSTRUÇÃO DO BONECO
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Objetivo

Chamar a atenção para a construção de nossos ideais, partindose do conhecimento de somente uma parte da história. Buscar
estratégias criativas para a solução de uma situação-problema.

Material

Sucatas, fita crepes, barbante e cola, jornais, revistas e papel
pardo.

Instrução/Consigna

Dividir o grupo em 04 subgrupos. Solicitar a cada subgrupo que
“Produza, de forma tridimensional, uma parte do corpo de uma
criança”. Os grupos não poderão ouvir a parte solicitada ao outro
nem observar os trabalhos. Em seguida, pede-se para que todos
“Reúnam-se e encaixem todas as partes construídas, de forma a
montar um boneco.”

Compartilhamento

O que as pessoas observaram sobre o processo de construção?
Foi complicado? Ou foi fácil? Como foi construir essa criança sem
as informações de suas outras partes?

Processamento

Podemos construir uma relação, se ignorarmos parte da história
do outro? Se não houver comunicação, se não falamos sobre nós
e ouvirmos o outro, como essa relação pode ser construída?

Encerramento

Leitura do livro infantil: “‘Eu tenho um pequeno problema’ -,
disse o urso”.

SEXTA OFICINA

A ORIGEM DA CRIANÇA E O SEU NOVO NÚCLEO FAMILIAR
Quem decide adotar uma criança deve ter clareza das particularidades que o processo
demanda. Saber e compreender a origem do filho não biológico é ponto fundamental para a
formação do novo núcleo familiar.
Desde o Código de Menores (1979) até os dias de hoje muito já se caminhou com relação
aos direitos da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária. A respeito da adoção,
a criança saiu de um lugar de objeto do desejo de um adulto, para o lugar de sujeito de direito.
Legitimado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), alterado pela Lei 12.010/2009, não
cabem mais segredos, mentiras ou omissões nas relações que se formam pela adoção. O direito
da criança que se adota de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito
ao processo após completar 18 (dezoito) anos está determinado no artigo 48 do referido Estatuto.
Do ponto de vista psíquico é unanimidade entre especialistas da Psicologia e da Educação
que a criança tenha informações sobre a sua origem, que sua história seja traduzida em palavras
(LEVINZON, 2005, 2014; SCHETTINI, 1999; WEBER, 2011). Mesmo que a história da criança ou
adolescente comporte alguns aspectos dolorosos, é importante buscar palavras que a ajudem
a elaborar as experiências vividas, porque isto tem um efeito organizador e estruturante sobre
o seu psiquismo. É também na circulação de palavras que uma relação de confiança vai sendo
criada entre pais e filhos.
É certo que a referência às origens traz, às vezes, alguma perturbação para os pais
adotivos. Para muitos, o não dito tem o significado de proteção, pois contar a verdade pode causar
sofrimento. Outras vezes os pais omitem a verdade por não suportarem o contato com sua própria
condição de pais adotivos. Mas é preciso compreender o valor da verdade para a saúde psíquica
do filho. “A verdade é o trampolim que permite à criança avançar na vida, é o ponto da alavanca que
permite enfrentar a realidade.” (DOLTO, 1999, p. 52) “A verdade é uma coisa ética, é um direito que
você tem sobre sua história.”12
Sobre as consequências advindas de um não saber sobre sua origem, concordamos
com Costa e Campos (2003) ao afirmarem que os segredos com relação à origem da criança
ou adolescente, poderão trazer dificuldades para as mesmas e para as famílias adotantes, pois
em razão dos “não ditos”, sentimentos de vazio, dificuldades na comunicação e nas relações
interpessoais são vivenciados por muitos adotados e ressaltam a importância dos operadores
do Poder Judiciário, e aqui incluímos as equipes dos serviços de acolhimento e os conselheiros
tutelares, em pesquisar todas as informações relativas à origem e história de vida do sujeito
que se adota, “a fim de que este possa reconstruir sua história, facilitando a construção de uma
autoimagem clara e definida.” (p.223)
“A pesquisa sobre as próprias origens é inerente à experiência humana.” (GHIRARDI)13.
A criança ou adolescente pesquisam a sua origem “a partir da curiosidade sobre os bebês” que
geralmente aparece em torno de 3 anos de idade. Para a autora, a demanda da criança por resposta
sobre os bebês é uma necessidade que ela tem para dar sentido e significado à sua existência.
12.Hália Pauliv de Souza – Entrevista concedida ao Projeto em 11/10/2014, gravada na Universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF). Disponível no
ANEXO XII
13. Disponível em http://gaasp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=352%3Aa-busca-das-origens-revelacao-e-segredo&catid
=58%3Areflita&Itemid=73&limitstart=1. Acesso em 18/03/2015.
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Nas histórias sobre adoção não é diferente. Crianças e adolescentes até então acolhidos
em uma instituição partem para uma nova família e levam com eles o desejo de saberem mais
sobre si mesmos. Na convivência com os novos pais, ao encontrar abertura para o diálogo, a
criança ou adolescente tendem a expressar o desejo de conversar com seus pais adotivos sobre
sua história e suas raízes.
A criança, ainda que adotada quando bebê, possui certo saber sobre ela e precisa ser
auxiliada para poder formular suas questões. Os pais devem estar implicados com esse saber e
encontrar os recursos necessários para o diálogo que pode ser iniciado pela criança ao indagar
sobre o seu nascimento.
Para Dolto (1998, p.236), “a criança sempre tem a intuição de sua história. Se a verdade lhe é
dita, essa verdade a constrói. E as palavras que a dizem, principalmente se são pronunciadas pelos
pais, a quem essa adoção deu uma grande alegria, essas palavras verídicas são, ao contrário, um
apoio para o amor humano.”
Levinzon (2014, p. 58) confirma a necessidade de se contar à criança ou adolescente sobre
sua adoção: “o filho tem o direito de saber, é a historia dele” e sua identidade deve ser construída
sobre “fatos reais, e não mentiras”. Para a autora, o filho já sabe sobre sua adoção, ainda que
inconscientemente, e “sofre grandes prejuízos quando não lhe é confirmado um fato que ele intui.”
Deixar de contar ao filho sobre a adoção, abre oportunidade para as informações lhe chegarem
por meio de pessoas alheias a sua rede de afetos e o resultado pode ser um profundo sentimento
de traição. Por fim a autora afirma: “o relacionamento saudável entre pais e filhos deve se basear
na honestidade, sempre!” (p.58)
Contar sobre adoção remete as famílias geralmente a três questões: Quando contar? Como
contar? E o que contar?
Contar e “não revelar”, este o primeiro ponto que se destaca. A revelação quase sempre
trata de algo que esteve escondido, de um segredo que, no imaginário da criança ou adolescente
pode ter o valor de algo muito errado. Contar sobre adoção pode ser um ato simples, introduzido
nas narrativas familiares. Quando o filho é adotado ainda bebê, os pais podem ir construindo com
ele a sua história de adoção, seja através da contação de histórias infantis, filmes ou “causos”
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de família. Por volta de mais ou menos três anos de idade, na fase em que a criança explicita a
curiosidade sobre a origem dos bebês, pode ser o momento para lhe acrescentar como chegou à
família. Certamente deve-se respeitar o entendimento da criança sobre o assunto, sua maturidade
cognitiva e emocional e responder apenas aquilo que for perguntado por ela.
Crianças adotadas mais tarde, que trazem presente uma história de negligência, abandono
ou violência e que viveram algum tempo em uma instituição de acolhimento podem saber sobre
seu nascimento, sua origem biológica, sua comunidade. Detalhes sobre o seu abandono ou sua
entrega para a instituição de acolhimento devem ser contados de acordo com a compreensão da
criança. Ela tem o direito de saber a sua história, mas tudo dentro dos limites que pode suportar.
Levinzon (2014, p. 64) indica algumas respostas possíveis às crianças diante de suas indagações
sobre o abandono de sua genitora, como por exemplo: “porque ela não tinha condições de criálo e queria que você tivesse uma família que pudesse lhe dar todo o amor e a atenção que você
merece.” Em casos de abuso ou outra violência contra a criança: “porque ela não sabia ser mãe.”
Quando filho (a) de mães adolescentes: “ela era muito nova para criar um filho e achou que alguém
como nós poderia criá-lo melhor.” A autora ressalta ainda que a pobreza não pode ser enfatizada
para a sua entrega a adoção, embora seja razão da maioria dos acolhimentos institucionais. Mas,
é essencial afirmar que, tão importante quanto as palavras a serem ditas, é a forma afetuosa e
acolhedora com que os pais se dispõem a conversar com seus filhos sobre a sua origem.
Sobre a história da adoção, recomenda-se que se dê à criança ou adolescente elementos
para que construa sua própria verdade. Hamad (2002, p. 111) propõe a organização de um álbum
fotográfico, como uma reportagem sobre o encontro com os pais adotivos. Sugerimos, ainda,
sejam incluídas fotografias da família, de sua casa, comunidade, que retratem o tempo antes da
adoção. Registros de sua inscrição como adotante nos órgãos competentes com a Vara da Infância
e da Juventude ou Defensoria Pública. Fotografias da criança ou adolescente com sua família de
origem (se possível) e na instituição de acolhimento, além de outros elementos como boletins,
cartões etc. O autor recomenda aos pais fazerem dois exemplares: “um guardado preciosamente
no armário” e outro a ser manipulado pela criança, “como um brinquedo”, que poderia funcionar
como objeto transicional14 “na fala entre a realidade do encontro e a fantasia do nascimento.”
Levinzon (2014, p.68) propõe que se ajude a criança a organizar o “livro de sua vida”, utilizando-se
fotos ou recordações da vida da criança antes da adoção e elementos do encontro com os pais.
Para a autora “os registros vão auxiliar o filho a ligar passado e presente e a dar sentido a pessoas
e eventos importantes em sua vida.”
Outro ponto que se destaca nos cursos de preparação de adotantes para a filiação
adotiva diz respeito à possibilidade de mudança do prenome da criança ou adolescente. Alguns
pais sonham com o nascimento do filho e nesse sonho ele já tem um nome. Quando se realiza
uma adoção, na maioria dos casos, a criança já tem um nome, uma identidade, e nem sempre
corresponde ao desejado pelos pais. É legal e necessária a inclusão do nome de família (sobrenome)
ao nome da criança, porém, mudar o seu prenome, embora seja possível, deve ser melhor avaliado,
preservando-se a identidade da criança. Para Dolto (1998, p. 233), uma criança “nunca deve
ter o prenome mudado”, antes disso, “os pais devem conservar esse prenome e declarar-lhe o
reconhecimento que têm por sua mãe de nascimento e por seu pai genitor.” Para a autora, a origem
da criança ou adoelscente “deve poder ser assumida com amor e respeito pela mãe gestante que
pôs no mundo o filho que os pais adotivos tiveram a alegria de conhecer e amar.” (1998, p. 236)

14. Objeto Transicional – “algo que não está definitivamente nem dentro nem fora da criança; servirá para que o sujeito possa
experimentar com essas situações, e para ir demarcando seus próprios limites mentais em relação ao externo e ao interno.”
Fonte:https://psicologado.com/abordagens/psicanalise/winnicott-principais-conceitos
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Em campanha da Associação de Magistrados do Brasil (AMB) realizada em 2008, para a
divulgação e esclarecimentos sobre a adoção, a psicanalista Maria Luiza Ghirardi tece o seguinte
comentário sobre a troca de nomes e prenomes e sugere uma alternativa para os pais que tanto
desejam oferecer um outro nome ao filho adotado:
“Quando um bebê nasce, ele recebe um nome. Esse nome
fará parte de seu registro civil e psíquico e será a marca da existência
de um sujeito absolutamente singular. O nome conta um pouco da
história do sujeito. No mínimo, sua origem provém de uma escolha
de um dos pais ou familiares. Enfim, o nome é uma herança que a
criança porta, antes do encontro com quem a adotou. Mudar de nome
não apaga no psiquismo da criança marcas primitivas fundamentais
que a constituem. Uma sugestão seria, em vez de trocar o prenome
da criança, optar pela adição de mais um nome, para marcar um
novo ponto de enlace e de identificação na constituição dessa
subjetividade.” (AMB, 2008. p.16)

A PRÁTICA DA SEXTA OFICINA
O sexto e último encontro com os pretendentes à adoção tem o objetivo de promover uma
reflexão sobre a história e a identidade da criança ou adolescente e a sua entrada no novo núcleo
familiar. E, também: Mudar ou não o seu prenome e discutir os segredos familiares e a importância
de se contar/revelar a filiação por adoção.
Para iniciar as discussões, sugerimos uma técnica de aquecimento cuja proposta é levar
os participantes a pensar sobre a inclusão da criança ou adolescente em sua vida. A família deve
receber a criança ou o adolescente e se reorganizar para andar em um ritmo possível para todos
os integrantes do novo núcleo. Respeitar cada participante nessa caminhada e, principalmente,
respeitar o tempo da criança ou adolescente é fundamental para a construção da filiação adotiva.
Após o compartilhamento, o grupo é convidado a pensar sobre o conhecimento da origem
da criança ou adolescente, sobre os apelidos e os rótulos que se receberam ao longo de sua vida e
como isto pode interferir na formação de sua identidade. Para iniciar a discussão do tema, propõese um jogo onde cada participante deverá assumir um papel, às escuras, quando jogará com o
grupo em busca de elementos para descobrir-se a si mesmo.
Nesse encontro, supõe-se que os participantes do grupo já tenham algum vínculo. Então
sugerimos que deem um nome àquele grupo. O objetivo é ressaltar o sentimento de pertencimento.
E introduzir as discussões sobre a alteração do nome da criança ou adolescente: a inclusão do
nome da família adotiva e a possibilidade de mudança de seu prenome.
No final dessa Oficina, os adotantes avaliam os encontros e sua participação no grupo. Todo
o material produzido nas oficinas é exposto como numa galeria e os participantes são convidados
a rever o percurso até ali, pois naquelas gravuras está registrado um pouco da história daquele
grupo, no decorrer dos seis encontros. Fazer com que cada um se veja: como entrou? E como está
saindo? Além disso, convidamos para que preencham ficha de Avaliação Final (ANEXO III).
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Para chamar a atenção da importância do registro histórico da criança ou adolescente,
a coordenação do Programa produz um pequeno vídeo fotográfico contando a história dos
encontros e o distribui para cada participante.
Quadro IX

TÉCNICA: ANDAR JUNTOS
Objetivo

Perceber a complexidade de se andar no ritmo do outro.

Material

Nenhum.

Instrução/Consigna

Formam-se duplas e pede-se para que “andem juntos, com
um dos pés encostado no pé de outro”. Logo depois, “pede-se
que outra pessoa participe do andar, também com um dos pés
encostado no pé da outra pessoa” , e assim por diante até que se
forme um grupo de 4 ou 5 pessoas.

Compartilhamento

Como se percebeu durante o jogo? Que sentimentos foram
despertados?

Processamento

O apoio de uma rede é importante para se dar os passos
necessários na caminhada para formação do novo núcleo familiar.
Esperar o tempo da criança ou adolescente e, ao mesmo tempo,
exercer a função de liderança motivando o seu crescimento.
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Quadro X

TÉCNICA: JOGO DOS ANIMAIS

74

Objetivo

Proporcionar uma reflexão sobre a identidade, apelidos e rótulos.
Perceber os valores pessoais; perceber-se como ser único e
diferente dos demais.

Material

O coordenador deve escrever, previamente, o nome de um animal
diferente em etiquetas, de acordo com o número de participantes.
Sugestão de animais: coruja, tubarão, cachorro, águia, barata,
morcego, borboleta, gato, cavalo, rato, lontra, cobra, jacaré, boi,
sapo, raposa, enguia, macaco, girafa, porco espinho, abelha, urso.

Consigna

“Agora, cada um de vocês deve pegar uma etiqueta e sem olhar
deve entregar ao seu colega do lado para que ele a cole em suas
costas. “Tente descobrir que animal você é, fazendo perguntas
sobre uma caraterística do animal: Eu tenho asas? Sou grande?
Vivo na água? Sou selvagem? Etc. As pessoas somente devem
responder SIM ou NÃO.”

Compartilhamento

Como se sentiu durante a atividade? Que puderam observar a
partir do jogo proposto.

Processamento

Discutir as suposições, rótulos e os atributos que cada um vai
absorvendo para descobrir o seu papel, ou a sua identidade. E
questionar: A partir desse jogo, o que se pode pensar sobre a
origem da criança e a formação de sua identidade?
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Quadro XI

TÉCNICA: QUE GRUPO É ESSE?

76

Objetivo

Ressaltar o sentimento de pertencimento. Construção da
identidade do grupo com sucata.

Material

Sucatas: objetos diversos e materiais que não tenham um valor
específico. Podem ser vidrinhos, caixas, legos, pilhas, tampinhas,
canudos, fitas, dados, peças de jogos, rolhas, tecidos coloridos,
canetinhas, botões etc.

Instrução/Consigna

Formar quatro subgrupos. Espalhar as sucatas no chão e solicitar
que “escolham algumas peças e montem uma imagem que
represente o seu grupo.” Após a construção, cada subgrupo
apresenta sua “imagem” e escolhe um nome para seu grupo. Os
subgrupos são convidados a escolher um único nome para o
grande grupo.

Compartilhamento

Como se deu a construção da imagem e a escolha do nome?
Como foi possível abrir mão do nome escolhido em favor de
outro nome escolhido por outras pessoas?

Processamento

Discutir o nome de origem da criança ou adolescente e o
compromisso com sua história de vida a partir de sua identidade.

PARTE I
A PREPARAÇÃO PARA A ADOÇÃO
B) A PREPARAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

“Os 7 inseparáveis unidos pela adoção uns dos outros”
Edmar Jr. e Família
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B) A PREPARAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE PARA ADOÇÃO
Quando a criança ingressa no serviço de acolhimento, ela
precisa saber por que ela está ali. Quando o Ministério Público propõe
a ação de destituição do poder familiar, a criança também precisa ser
informada dessa realidade e do que pode vir a acontecer; e em quanto
tempo isso deve acontecer. Quando sai a sentença de destituição do
poder familiar é imprescindível que ela seja informada, mesmo pelo
juiz, de que os pais dela foram reprovados nessa tarefa de exercer
o poder familiar; de que eles não vão mais poder fazer isso. (...) e se
estas verdades não forem ditas de uma maneira muito respeitosa para
criança, ela não vai ter condições de elaborar o luto decorrente da
perda dessa referência da família natural.15
Ao se falar em Adoção é comum se pensar que a criança ou adolescente envolvido no
processo deva estar plenamente feliz por encontrar uma família. Também a família deverá sentirse plena de felicidade pois, após uma busca incessante para ter um filho ou filha, pode agora
finalmente realizar o sonho de ser chamado de pai, de ser chamada de mãe. Agora tem uma
família e poderão “ser felizes para sempre”.
Porém, nem sempre é assim. Construir vínculos com crianças ou adolescentes que sofreram
em idade precoce o abandono, a negligência, ou algum tipo de violência requer investimento e
compreensão. Embora sejam crianças ou adolescentes famintos de amor, quando encontram
alguém que se disponibiliza a amá-las, podem não saber lidar com isso, desconfiam e buscam se
proteger do risco de se vincular e sofrer um novo abandono. Por não confiar, muitas vezes elas
reagem confrontando o afeto que lhe é oferecido. Ou, ao contrário, “à medida que a criança adquire
confiança, vai adquirindo também mais capacidade de sentir-se furiosa com o colapso ambiental
do ocorrido e sente-se autorizada a testar o afeto que lhe destinam.” (WINNICOTT, 1965/2001,
p.204) O período de adaptação, que pode ser simbolicamente compreendido como uma gravidez
fora da barriga, possui seus momentos de realização e alegria, assim como de desafio e dores.
Os momentos iniciais da adaptação são vividos como um “encantamento”: crianças,
adolescentes e adultos seduzidos por suas próprias fantasias. Por um lado, adotantes absorvidos
pelo gesto de acolhimento e satisfeitos porque finalmente encontraram “aquele filho tão esperado”
e a certeza de que serão os melhores pais do mundo; em troca esperam receber todo o amor
e o reconhecimento da criança. Por outro lado, a criança vive em seu imaginário o momento da
adoção, não apenas como um encontro de uma família para cuidá-la e amá-la, mas vê também a
possibilidade de liberdade daquele lugar de disciplina, onde “tudo era proibido”. Para a criança, é a
certeza de que a vida seguirá sem regras e sem limites, livres para viverem plenamente a felicidade
tão prometida, pois para a criança ou adolescente, o que é felicidade, senão entregar-se aos
brinquedos e brincadeiras?
Após os primeiros ensaios dessa construção de filiação, ambos, adultos e crianças ou
adolescente são surpreendidos pelo desencontro da figura imaginada. A rotina da convivência
desperta desejos e necessidades que não correspondem às expectativas e anseios de cada uma
15. Doutora Katy Braun do Prado. Entrevista concedida ao Projeto, em 09/05/2015, gravada nos estúdios da Universidade Paulista - UNIP, em Brasília
(DF). Disponível no ANEXO XIII
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das partes. As fantasias não se concretizam. Surge então o momento marcado pela decepção
e pela angústia e, até mesmo, pela raiva. É um momento muito delicado, que necessita de uma
rede familiar estável e, às vezes, de acompanhamento profissional, de modo que se evite o
maior de todos os males nas adoções: o retorno da criança à instituição, a chamada devolução.
(GUIMARÃES, SILVA E PEREIRA, 2010.) São os desencontros da adoção: crianças, adoelscente e
adultos na contramão da relação afetiva.
Portanto, o processo de construção do vínculo na adoção possui características próprias,
especialmente nos casos de adoção tardia. (ANZIEU, 1996; CRINE, NABINGER, 2004; VARGAS,
1998; WEBER, 2009)
Destacamos a seguir algumas dessas características16:
a) Encantamento - após o encontro tão esperado, a criança ou adolescente está feliz de
ser escolhido e sair da rua ou da instituição de acolhimento e os pais estão apaixonados pela
criança ou adolescente e pela realização do acolhimento. Nesta fase, é comum as crianças ou
adolescentes fazerem tudo para agradar e fazer parte da família. Mas é uma fase que não dura
muito, pois a criança ou adolescente, ou não tem ideia clara do que é uma família (tem ideias cheias
de fantasias), ou tem uma ideia terrível; e os pais, também descobrem a diferença entre a criança
idealizada e a criança real.
b) Desilusão - Após o período de encantamento, vem a entrada no dia a dia. A criança
descobre que também há regras no novo lar e pode manifestar comportamentos de raiva e
decepção, assinalado pela necessidade de “marcar territórios”. Este período pode ser chamado
o período do “não”, quando a criança exercita um direito que nunca lhe fora dado: o de dizer não.
Isto pode ser compreendido como uma tentativa simbólica de controlar e refazer a sua vida. Essa
fase também é chamada da fase de testes, no sentido de que a criança irá colocar à prova o amor
dos novos pais e testar se não irão abandoná-la (como nas vivências anteriores). É preciso, então,
dar continência, colocar limites e regras e lidar com as birras com firmeza, mas sempre com afeto
e carinho, pois a criança precisa ser assegurada de que os adotantes não irão abandoná-la, pois
são agora seus pais para sempre.
É comum que as crianças demonstrem mais agressividade ou menos manifestações de
afeto em relação às mães adotivas que aos pais. Isto pode ser compreendido como uma projeção
da raiva sentida pela genitora que a abandonou, assim como das relações com as cuidadoras
anteriores. Como, em geral, raramente tiveram o afeto de um pai, e nas instituições de acolhimento
são quase sempre cuidadas só por outras mulheres, tendem a apreciar muito a convivência com o
pai adotivo, o que muitas vezes se torna fonte de sofrimento para as mães adotivas. É importante
compreender que esta é uma fase que passará, desde que seja enfrentada com maturidade, para
que não haja o risco de devolução.
c) Regressão - Outro comportamento que a criança pode apresentar é o de voltar a agir
como bebê, a fazer xixi na cama, a pedir colo a toda hora, querer usar chupeta ou mesmo mamar
no peito da adotante. Embora isto represente, muitas vezes, um momento difícil e incômodo pelo
contraste entre a idade cronológica e a idade emocional apresentada pela criança, trata-se de
um momento muito importante pois representa a tentativa simbólica da criança de reconstituir as
fases anteriores de seu desenvolvimento junto aos novos pais. Muitas famílias, inclusive, elaboram
essa fase simulando o nascimento da criança, colocando-a junto à barriga, por dentro de uma
16. Colaboraçnao de Ivânia Ghesti-Galvão. Psicóloga Especialista em Justiça da Infância e Juventude. Doutora em Psicologia Clínica e Cultura.
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blusa folgada. Esta fase representa um processo ativo de busca de vinculação por parte da criança,
especialmente no caso da adoção tardia.
d) Aculturação - A criança pode reproduzir comportamentos e linguagens inadequadas, que
foram aprendidos em suas vivências anteriores. Mesmo que ela deseje se identificar com os hábitos e
estilo de vida da nova família, precisará de um tempo e é importante respeitar sua história pregressa.
Caso a criança se sinta muito insegura no novo lar, ou não tenha elaborado suficientemente
a separação dos coleguinhas e cuidadores da instituição, pode também chegar a dizer que quer
voltar a viver na instituição. Isso também não deve ser levado em conta “ao pé da letra” pelos
adotantes, sendo importante permitir que ela expresse seus sentimentos e possa elaborar a
transformação dos vínculos e hábitos que possuía. Algumas crianças podem até sentir culpa em
relação às outras crianças que permaneceram sem ser adotadas. É importante proporcionar um
desligamento progressivo da instituição, disponibilizar fotos das pessoas com as quais a criança
conviveu, permitir visitas à instituição se a criança solicitar. E não demonstrar sentir-se ameaçado
diante do interesse da criança em rever pessoas significativas em sua história pregressa.
Para facilitar que a criança se aproprie da cultura da nova família é importante realizar rituais
de pertencimento, celebrar datas importantes, tirar fotos de seu desenvolvimento e dos novos
vínculos construídos.
e) Consolidação do vínculo – logo que a criança se sente efetivamente parte do novo
núcleo familiar, ela falará com naturalidade de seus novos pais, utilizando palavras e modos de falar
próprios da nova família.
f) Curiosidade sobre as origens – alguns adotados podem sentir necessidade, na
adolescência, de conhecer os pais biológicos. Espera-se, nesse momento, que os pais adotivos
sintam-se seguros de sua paternidade e coloquem-se disponíveis para ajudar o filho no que seja
necessário para estruturação de sua identidade.
Diante disso, e ciente de que a criança é parte ativa de um processo de adoção, e que
ignorar isso é reduzi-la a objeto de interesse e desejo do adulto, entendemos como fundamental
um trabalho voltado para a preparação da criança para adoção. Gestores, técnicos e cuidadores
que atendem diretamente à criança e ao adolescente deverão, juntamente com a equipe
psicossocial das Varas de Infância e da Juventude que acompanham as famílias candidatas à
adoção, elaborar um projeto de adoção que atenda aos desejos de ambos, pais e filhos. Fazer uma
reflexão aprofundada das questões inseridas nos processos de adoção, tais como: destituição
do poder familiar, rompimento de vínculos, elaboração de perdas e lutos, construção de vínculos,
rituais de separação e despedidas. São esses profissionais que deverão estar preparados para, no
momento da separação, fortalecidos pelo conhecimento e pelo amor, autorizarem essa criança ou
adolescente a amar e a deixar-se amar por seus próximos cuidadores, seus pais.
Da mesma forma que os técnicos da Justiça, ao receberem os pretendentes à adoção
questionam o perfil da criança desejada, pensamos que também os técnicos das instituições
e cuidadores deverão traçar um perfil da família desejada pela criança ou adolescente, embora
entendamos a dificuldade do encontro desses perfis. Mas, este é só um começo para se construir
um vínculo parental efetivo. A nossa prática nos diz que os trabalhos de preparação são também
um momento de reflexão, aprendizado e ressignificação da motivação e da idealização do filho,
por parte dos adultos, e de idealização da família por parte da criança. Desconstruir as figuras
idealizadas e introduzir o real daquele que cuida e deixa-se cuidar, que ama e deixa-se amar é um
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dos princípios que devem nortear todo e qualquer curso de preparação. Em nosso entendimento,
essa preparação inicia-se desde o momento da chegada da criança ou do adolescente à instituição.
Nos tópicos seguintes comentaremos algumas das diversas fases da preparação da
criança e do adolescente para a adoção, seguidas de algumas sugestões sobre procedimentos
para este contexto.

1. A PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE:
PASSADO/PRESENTE/FUTURO
A preparação da criança/adolescente para a filiação adotiva deve ser um processo
cuidadoso, independente de sua faixa etária. Qualquer que seja a sua idade ou a sua situação,
como já foi dito, o processo envolve conversas, escutas, explicações, preparação e rituais. A
criança, como sujeito de direitos, precisa entender o que está acontecendo com sua própria vida
e com a vida daqueles que fazem parte de sua história.
Para atender a essa demanda, ou seja, traçar o perfil da família desejada e promover o
encontro criança/família/criança, precisamos, antes de tudo, conhecer bem essa criança ou
adolescente, e desenvolver instrumentos ou rotinas de atendimento que lhe assegurem um
lugar de escuta atenta e respeitosa. Colher o máximo de informações sobre a criança, desde a
saída de sua família de origem, o momento de sua chegada à instituição e o tempo ali passado.
É preciso montar o seu quebra-cabeça, dando sentido e significado à sua vida. É fundamental
que a equipe responsável pela criança faça uma busca ativa para encontrar todos os “pedacinhos
dessa história” e, diante da impossibilidade do encontro de todos os seus dados, ainda que peças
lhe faltem ou lacunas se apresentem, a equipe técnica deve ajudar a criança a ressignificar a sua
história, integrando passado e presente.
Além da busca externa por sua história, é muito importante que se abra um espaço
que permita a fala da criança. Que se escutem seus relatos, seus “causos”, ainda que pareçam
inverossímeis, ou tão sofridos. Somente assim esse sujeito poderá se libertar da dor e da falta
que o aprisiona ao passado e, ao mesmo tempo, poderá se reconciliar com a sua própria história.
A partir daí, deixar a vida seguir: construir sua história na instituição com a ajuda de cuidados
especializados e individualizados. Observar, registrar, ritualizar e transformar o breve tempo na
instituição em tempo de reparação e preparação, seja retornando para sua família de origem, seja
para sua família por adoção ou, ainda, preparando-se para cuidar de sua própria vida.
A seguir, um roteiro para o trabalho de busca e registros da história da criança.

O AFASTAMENTO DA FAMÍLIA DE ORIGEM
»» A criança foi retirada de sua família?
»» A criança foi encontrada na rua, ou em outro ambiente?
»» Quem acolheu a criança?
»» Como foi? Por quê? Quando?
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»» Ela estava sozinha? Ou com outras crianças, sejam irmãos ou outros?
»» Como ela estava? O que ela falava? Que objetos a acompanhavam?
»» Como ela estava vestida?
»» Que sinais de sofrimento a criança manifestava?

A CHEGADA DA CRIANÇA NA INSTITUIÇÃO
»» A que horas ela chegou?
»» Quem a trouxe?
»» Como ela se apresentava?
»» Alguma fala em especial? Sobre a família, vizinhos, colegas etc.
»» Carregava algum objeto?
»» Quem a recebeu?
»» Como ela foi apresentada ao abrigo?
»» De quem ela primeiro se aproximou?
»» Que sinais de sofrimento a criança manifestava?

O TEMPO DA CRIANÇA NA INSTITUIÇÃO E A PRESERVAÇÃO DE SUA HISTÓRIA
»» Fazer a pesquisa biográfica da criança: Registro de nascimento, configuração
familiar, escolaridade, boletins, cartão de vacina, fotos etc.
»» Pesquisar as redes sociais: intra e extrafamiliar.
»» Pesquisar apelidos, hábitos, gostos, brinquedos e brincadeiras, rituais e religião.
»» Acompanhar e registrar seu desenvolvimento físico (altura e peso) desde a
chegada à instituição.
»» Registrar seus interesses, talentos e também suas limitações.
»» Acompanhar sua saúde física, psíquica e cognitiva.
»» Registrar as mudanças ocorridas no período: casa, cuidadores, crianças que
passaram pela casa.
»» Conhecer sua rede de amigos: da instituição, da escola, de voluntários.
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2. AS ESPECIFICIDADES DA ADOÇÃO
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
A criança precisa ser informada porque houve a destituição
do poder familiar dos pais biológicos, ela precisa saber da história
dela, ela precisa ser ajudada a aprender a viver o luto por algo, por
um mundo, algo que se vai... e poder sonhar com esse novo mundo
que está chegando, que é o mundo dos pais adotivos. Sem dúvida ela
precisa ser respeitada nas suas fantasias, nos seus sentimentos.17
A destituição do poder familiar é um processo que requer, da equipe técnica da instituição
juntamente com os cuidadores e equipe psicossocial da Vara da Infância e da Juventude,
qualificação e habilidade para lidar com o rompimento dos vínculos da criança com sua família de
origem e com todos os outros que dela cuidaram no período de acolhimento.
É um tempo difícil. Os profissionais precisam ter em mãos toda a sua história pregressa,
cuja finalidade será a de contar ou de fazer contar a história de vida daquele sujeito: quem é sua
família de origem, de onde veio, como ele chegou até a instituição de acolhimento, onde mora(va),
do que se lembra sobre a sua história pregressa. (NABINGER e CHAVES, 2011)
Quando a criança ou o adolescente acompanha o seu processo de acolhimento
institucional, tem alguma compreensão dos motivos causadores de seu acolhimento e sabe das
ações investidas pela instituição para promover o empoderamento de sua família, certamente
poderá elaborar melhor o luto proveniente da destituição do poder familiar. Sem dúvida irá sofrer
e deverá passar por todas as fases que um processo de luto geralmente provoca: torpor, negação,
raiva, sentimentos de culpa e de tristeza. Porém, com a ajuda dos técnicos e cuidadores poderá
aceitar a situação, fazer novos projetos para o futuro, imaginar-se em uma nova família, embora
o sentimento de perda dificilmente desapareça por completo, pois uma parte de si nunca será
substituída, apenas estará acomodada em algum lugar de seu mundo psíquico.
Esta compreensão do luto deverá ser estendida aos futuros pais a fim de que não desejem
ser únicos na vida de seus filhos. Respeitar sua história, seu nascimento, suas origens. Essa é uma
das especificidades da filiação por adoção.

A ELABORAÇÃO DO LUTO PELAS PERDAS
»» Recontar sua história: relembrar fatos, acontecimentos, fatos da história passada,
antes mesmo do evento que originou a sua retirada do contexto familiar.
»» Proporcionar conversas sobre desastres e traumas.
»» Reconhecer as perdas pessoais. O rompimento dos laços anteriores: explicitar os motivos de sua retirada do ambiente familiar.

17. Gina Khafif Levinzon – Entrevista concedida ao Projeto, em 11/10/2014, gravada nos estúdios da universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF).
Disponível no ANEXO XI
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»» Oferecer espaço para compartilhar (nomear/identificar/expressar) os
sentimentos gerados pelas perdas: tristeza, raiva, culpa, preocupações etc.
»» Desenvolver ações que amenizem suas memórias dolorosas, seja através
dos relatos ou desenhos, dramatizações, humor, música, dança, de maneira
que se torne o ator e não apenas o assistido.
»» Introduzir perspectivas de mudanças saudáveis à rotina da criança, dar
sentido de vida, esperança.
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3. NOÇÕES SOBRE FAMÍLIA
“... família é essencial. A família dá, pra gente, a base a partir da
qual a gente se desenvolve. Pensa em uma planta. Planta precisa de
terra, precisa colocar suas raízes da onde ela tira água, os nutrientes....
A família é isto para o ser humano.”18
Outro momento dedicado à preparação da criança deve ser a maneira como essa criança
será apresentada às famílias interessadas em adoção e como viverá o estágio de convivência. Se
pensarmos que a criança é parte do processo, que poderá ou não desejar ser adotada, devemos
antes de apresentá-la a algum pretendente, trabalhar as suas representações de família. O que ela
pensa sobre uma família? o que é um pai? O que é uma mãe? Devemos lembrar que essa criança
foi afastada do convívio familiar por negligência ou violência e que, depois de algum tempo na
instituição, ela pode ter perdido sua representação de família ou ter distorcido o conceito de uma
família. Independente do seu pensar sobre família seja certo ou errado, é fundamental que se
trabalhe a sua família imaginária, o que sabe e o que deseja dessa família. Entendemos que este
seja um ponto de partida para se introduzir a noção de cuidados maternos e paternos.

O QUE É UMA FAMÍLIA?
»» O que é um pai?
»» O que é uma mãe?
»» O que é um filho ou uma filha?
»» Apresentar para a criança os diferentes tipos de família.
»» Deixar claro para a criança a importância de ser cuidada por uma família, a
sua ou uma outra substituta. Crenças, regras e limites.

AFILIAÇÃO ADOTIVA
»» O que é adoção?
»» Expectativas com relação à família adotiva.
»» Família idealizada x Família real.
»» Direitos e obrigações de cada membro da família.
»» As regras do contexto família.

18. Gina Khafif Levinzon – Entrevista concedida ao Projeto, em 11/10/2014, gravada nos estúdios da universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF).
Disponível no ANEXO XI
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4. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA
O Estágio de Convivência é o tempo para conhecer, reconhecer, significar e ressignificar.
Chegado o momento em que criança e adulto iniciam o processo de convivência, o vínculo começa
a ser construído. Alguns fatos marcam esta fase: apresentação, as visitas, as primeiras saídas da
instituição, os pernoites, os finais de semana. Todas estas fases são carregadas de muita emoção,
seja pelos futuros pais, seja por parte da criança ou do adolescente. Temos defendido a ideia de
que a criança, assim como os pretendentes à adoção, antes da apresentação formal e pessoal,
devam ser apresentados virtualmente. Acreditamos que dessa forma a criança vai construindo
essa família em sua imaginação, fazendo nascer o desejo de se filiar, de pertencer ou não àquele
grupo familiar. E, quando chegar o momento de se conhecerem, já não será surpreendida, pois
alguma referência ela já tem. Este fato poderá deixá-la mais confortável e receptiva a essas
pessoas, até então completamente estranhas.
Esta é uma fase em que a forma de preparação das famílias e da criança muito pode
ajudar na construção do vínculo. Se ambos, crianças e adultos, tiverem a clareza do que seja um
estágio de convivência, de que ainda não são pais e filhos, pois esse é ainda o momento de se
descobrirem e se conhecerem, certamente os riscos de insucessos na vinculação afetiva estarão
diminuídos.

APRESENTAÇÃO DA CRIANÇA/FAMÍLIA/CRIANÇA; AS VISITAS; AS SAÍDAS E OS PERNOITES
»» Os primeiros contatos da criança com a família deverão ser virtuais
(fotografias, mensagens redigidas pelos próprios adotantes, vídeos, e-mail,
telefonemas etc.). A criança deve se preparar para receber a família.
»» Os candidatos devem se apresentar à criança: “quem sou, o que faço, onde
moro, o que eu gosto, porque quero um filho” etc. O primeiro contato deve
ser acompanhado de um técnico da instituição ou de alguém com quem a
criança tenha vínculo.
»» Combinar com a criança um dia na semana para se encontrarem e trocarem
experiências. (Respeitar o combinado). Evitar surpreender a criança com a visita.
»» A família deve apresentar sua casa, família, trabalho, primeiro por fotos ou
internet e outros, e a criança deve ser encorajada a mostrar também seus
pertences: fotos, seus brinquedos, livros e o que lhe aprouver.
»» A construção do vínculo pode ser simbolizada por algum objeto. Por ex.: família
e criança podem construir um álbum com fotos, mensagens, desenhos etc.
»» A família pode passar para a criança algum objeto pessoal para que ela cuide
nos momentos em que não estão juntas. Por ex.: xale, anel, camiseta, ou o que
for interessante às partes.
»» Da mesma maneira, a criança pode deixar alguma coisa sua com a família.
»» Selecionar fotos, desenhos e outros mimos, das crianças e dos cuidadores
com quem a criança mais se vincule.

88

»» Em suas primeiras saídas deve-se levar a criança para lugares simples, não
tumultuados. Lembrar sempre que embora se trate de um passeio, não se
deve perder de vista que é o início da construção dos vínculos afetivos e que
o melhor será convidar a criança a participar da rotina da família.
»» No momento dos pernoites, a criança já deve encontrar um espaço preparado
especialmente para ela: cama, pijama, algum brinquedo, escova de dentes
etc. Iniciar a prática dos cuidados com a alimentação, banhos, sono etc.

A SOLICITAÇÃO DE GUARDA PARA ADOÇÃO
Durante o trabalho de preparação e de estágio de convivência, a equipe pode se perguntar
em que momento crianças e adultos estarão prontos para conviverem, ou melhor, para exercerem
os novos papéis parentais: pai, mãe e filho ou filha. Neste ponto concordamos com Paiva (2004),
ao dizer que a criança estará preparada quando puder expressar seus sentimentos sobre suas
perdas, tiver vivido o luto, tiver alguma compreensão sobre os motivos da destituição do poder
familiar; entender de alguma maneira os processos de adoção; compreender os papéis e as
funções de uma família; demonstrar vínculo afetivo com os adotantes, manifestado pela busca
de contato e pela ansiedade em relação aos encontros; manifestar interesse e curiosidade por
elementos relacionados à vida familiar; e demandar cuidados individualizados.
Após avaliação da equipe que acompanha o estágio de convivência, e confirmado o interesse
em se tornarem uma família, os pretendentes solicitam a guarda provisória com vistas à adoção.
Nesse momento, orienta-se para que a família, juntamente com a equipe técnica e a criança
ou o adolescente, organizem a saída da instituição para o novo lar.

A SAÍDA DA INSTITUIÇÃO: RITUAIS DE SEPARAÇÃO E DESPEDIDAS
»» Construir um calendário, respeitando a idade da criança, para que ela
acompanhe os dias que faltam para ela sair da instituição definitivamente.
Entendemos que uma semana é um tempo razoável para a criança elaborar
sua saída e fazer suas despedidas.
»» Tempo para despedir-se da escola, instituição, comunidade, amigos,
cuidadora, e para fotos, depoimentos e mensagens.
»» Durante a semana fazer algumas fotografias do ambiente da instituição. Se
for possível, pode ser um vídeo.
»» Construir o novo genograma da família, incluindo a criança ou adolescente no
papel de filho ou filha.
»» Caixa com coisas que a criança deseje levar: brinquedos, fotos, roupa etc.
»» Repassar seu álbum /caixa pessoal, recontar a sua história.
»» Oferecer um cartão do abrigo com informações para contato (telefone/
e-mail etc.).
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»» No dia da saída preparar alguma atividade: algo simbólico (combinar valores
e cultura da criança X da família adotante). Lembrar que o mais importante é
a criança poder se despedir dos seus companheiros e de seus cuidadores.
»» Cuidadora e família adotiva devem combinar um ato simbólico para a
passagem de um lugar para outro (troca de roupa, refeição, ou uma fala).
»» A cuidadora ou quem tiver maior vínculo com a criança deverá entregar a
criança ao adotante, desejando-lhe sucesso em sua nova vida.
“Cada lar encena seu próprio roteiro, em que as representações
de cada um se associam e desempenham em conjunto, como no
teatro, um estilo familiar.” Cyrulnik
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5. A PRÁTICA DA PREPARAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PARA ADOÇÃO
A preparação da criança e do adolescente deve ser feita individualmente. Por respeito à
história da criança, considerando-se que a construção de novos vínculos sempre requer um esforço
psíquico de sua parte, acreditamos que a preparação da criança para adoção, bem como o estágio
de convivência deva ser um processo conduzido por profissionais que já venham convivendo
com a criança ou o adolescente. Seja a equipe formada por seus cuidadores, equipes técnicas da
instituição e da Vara da Infância e da Juventude, já conhecidos da criança e do adolescente. Devese cuidar para que usem a mesma linguagem em suas orientações.
A seguir descrevemos algumas técnicas e recursos que podem ser usados nos trabalhos
de preparação para adoção.
Quadro XII

TÉCNICA: EXPRESSANDO OS SENTIMENTOS
Objetivo

Levar a criança a reconhecer e nomear os seus sentimentos.

Material

Papel, cartolina, revistas, tesoura. Um kit com elementos para:
Gustação: salgado, doce, azedo, amargo. Visão: Papel de seda de
várias cores. Olfato: Coisas com diversos cheiros (bons e ruins).
Táctil: Objetos com diversas texturas (palha de aço, algodão,
geleca etc.).

Consigna

1) Iniciar com um brainstorming de sentimentos: Solicitar que a
criança “fale de todos os sentimentos e emoções que conhece.
Podem ser sentimentos bonitos ou feios, bons ou ruins”. Ou,
pedir para a criança dramatizar diante de um espelho algumas
imagens de sentimentos: raiva, tristeza, mágoa, frustração, etc.
2) Após, convidar a criança para folhear uma revista e procurar
gravuras que despertem os sentimentos que ela já nomeou ou
outros de que ela não se lembrava. “Aqui nessas revistas podemos
encontrar imagens que traduzem alguns desses sentimentos e
alguns outros que ainda não falamos. Vamos recortar e fazer um
grande cartaz”. Após, perguntar: a) “Que sentimento essa pessoa
ou esse objeto desperta em você?” b) “Que cor esse sentimento
tem?” c) “Qual a sua textura?” d) “Qual o seu sabor? Doce, salgado,
azedo, amargo?” e) “Se ele tivesse cheiro, qual cheiro seria?” Fazer
a associação com algum dos objetos ou alimento exposto, de
modo que a criança possa ir reconhecendo o que tal sentimento
pode despertar em seu próprio corpo.
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Processamento
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Deixar que a criança expresse do seu jeito as suas emoções e
os seus sentimentos. Pode contar algum fato que a deixou com
aquele sentimento. O técnico deve saber fazer a escuta da criança
e ajudá-la a ressignificar o fato e o sentimento despertado.

Quadro XIII

TÉCNICA: RECONTAR A HISTÓRIA COM GRAVURAS
Objetivo

Proporcionar à criança/adolescente, de forma simbólica, uma
visão de sua história de vida.

Material

Gravuras, cartolina, cola, tesoura.

Consigna

“Procure gravuras e monte a sua história fazendo uma colagem.”

Observação

O técnico deve ter em mão recortes de sua história: CN, Cartão
de Vacina, Boletins, fotos. Registros de sua história antes e
durante o acolhimento.

Compartilhamento

Como se sentiu durante a atividade? Que observou sobre o
próprio percurso? Que aprendizado pode tirar da vivência?

Processamento

Pode-se explorar com a criança/adolescente, as diversas fases
de sua vida, desde o seu nascimento até o momento atual,
mesmo que utilize a fantasia.
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Quadro XIV

TÉCNICA: MINHA VIDA – UM QUEBRA-CABEÇA
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Objetivo

Oferecer à criança/adolescente, um espaço para conversar sobre
as lacunas de sua história.

Material

Quebra-cabeça de acordo com a faixa etária da criança, faltando
umas duas ou três peças.

Consigna

Convidar a criança para montar o quebra-cabeça.

Processamento

Explorar a falta de algumas peças em sua própria vida, por
exemplo: Com que idade andou, falou ou nasceu o primeiro
dente? Quem são meus parentes? Qual a minha origem? Como
foi a gravidez de minha mãe? etc.

Observação

O técnico deve ter uma escuta acolhedora, pode dizer com que
idade geralmente uma criança anda ou fala e como ela é uma
criança saudável, seu desenvolvimento deve estar dentro dessa
faixa.

Quadro XV

TÉCNICA: CAIXA DE PERDAS
Objetivo:

Proporcionar à criança/adolescente um espaço para compartilhar
suas perdas.

Material:

Caixa de papelão ou de madeira. Objetos e lembranças, fotos ou
gravuras diversas que representem a perda. Por exemplo: uma
mulher grávida, mulher com bebê no colo, família, caneta ou
lápis, bandaid ou caixa de remédio (histórico da saúde), árvore
genealógica, barbante ou fita (rompimento do vínculo), mala etc.

Consigna:

Convidar a criança ou adolescente para preencher a caixa com o
que ele achar que já perdeu em sua vida.

Compartilhamento:

Como se sentiu durante a atividade? Que observou sobre o
próprio percurso? Que aprendizado pode tirar da vivência?

Processamento:

Pode-se explorar com a criança/adolescente, as diversas fases
de sua vida, desde o seu nascimento até o momento atual,
mesmo que utilize a fantasia.
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Quadro XVI

TÉCNICA: O QUE É UMA FAMÍLIA?
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Objetivo

Proporcionar, através do simbólico, que a criança tenha uma
visão de família que pode ser amorosa, mas também com regras,
crenças e limitações.

Material

Miniaturas diversas de objetos pessoais, animais, comida, bebida,
peças de jogos, caixas de remédios, boneca, algodão, relógio,
mobílias, livros etc.

Consigna

Escolha alguns objetos que você ache que lembre uma família.

Processamento

Após as escolhas, explorar com a criança cada objeto escolhido.
Introduzir outros elementos que se ache necessário. Por ex.:
pode-se pegar um relógio e abrir um diálogo sobre limites de
horários para TV, jogos, hora de dormir etc.

Quadro XVII

TÉCNICA: LIVRO “MINHA HISTÓRIA”
Objetivo:

Proporcionar
forma de expressão para que a criança/
adolescdente possa contar e preservar a sua história.

Material:

Caderno ou álbum (pode ser também uma caixa) com fotos,
bilhetes, boletins, mimos, receitas, outros registros.

Consigna:

Se a criança ainda não tiver o seu livro ou álbum com a sua história,
começar a montar este álbum ao longo do processo ou estágio
de convivência. Incluir fotos das pessoas de quem está se
despedindo: cuidadores, crianças, coordenadores, professores,
espaço físico etc.
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PARTE II
PROGRAMA DE
APADRINHAMENTO AFETIVO

“Nunca mais seremos os mesmos depois de amar alguém; mesmo que percamos sua presença, não perdemos
a lembrança e não poderemos mais nos separar das experiências vividas que se incorporam à nossa história.”
Luiz Schettini Filho
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A) CONTEXTUALIZAÇÃO DO
APADRINHAMENTO AFETIVO
O Programa de Apadrinhamento Afetivo é uma proposta alternativa de convivência familiar e
comunitária para crianças e adolescentes que vivem em Instituições de Acolhimento, com remotas
ou nulas possibilidades de retorno à família de origem e de colocação em família substituta.
É descrito, neste documento, seu funcionamento administrativo e técnico que visa proporcionar
às crianças e aos adolescentes vínculos dotados de significado que ampliem sua rede de apoio
para além das instituições de acolhimento.
A proposta deste documento é disseminar metodologia para a preparação de pessoas
voluntárias para assumirem os papéis de padrinhos e madrinhas desses sujeitos, contribuindo
para o seu desenvolvimento psicossocial e seu projeto de autonomia, apresentar os aspectos
legais, a fundamentação teórica e as etapas para a implementação do Programa.
O Programa prevê a realização de um trabalho em rede, envolvendo os atores do Sistema
de Garantia de Direitos e pessoas da comunidade, com o objetivo de um alinhamento das
ideias a respeito do tema, proporcionando o aprendizado e a troca de experiência entre todos
os participantes. Para tanto a proposta se organiza em três linhas de atuação: a formação dos
profissionais; a preparação dos padrinhos e a preparação das crianças/adolescentes.
Para se compreender o significado de apadrinhamento afetivo é importante direcionar o olhar
para as questões da institucionalização de crianças e adolescentes e para a importância da convivência
familiar e comunitária, como ponto fundamental para o seu desenvolvimento biopsicossocial.
Crianças e adolescentes, sob medida de proteção, são acolhidos em instituições. De
acordo com as disposições do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990),
o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas protetivas excepcionais e
provisórias (art. 101, § 1º), devendo-se utilizá-las apenas como uma forma de transição de retorno
para a família de origem ou, na impossibilidade, de colocação em família substituta.
Além do caráter protetivo, excepcional e provisório, o ECA determina, ainda, que crianças
e adolescentes acolhidos não deverão permanecer por mais de dois anos em programa de
acolhimento, conforme destacamos:
A permanência da criança e do adolescente em programa de
acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos,
salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (ECA art. 19, § 2º)
Porém, ainda que algumas instituições reconheçam o caráter eminentemente transitório
da medida de acolhimento e busquem alternativas que atendam ao melhor interesse da criança
e do adolescente, seguindo determinação legal que limita o tempo máximo de dois anos para
a permanência destes em programa de acolhimento institucional, a precariedade dos serviços
responsáveis pelo trabalho de reconstrução de vínculos, seja em promover a reintegração familiar ou
colocação em família substituta, ou devido à demora da Justiça em analisar e decidir cada situação,
a permanência de crianças e adolescentes nas instituições de acolhimento tem se estendido por um
longo tempo, constituindo obstáculo ao seu pleno desenvolvimento, enquanto sujeitos de direitos.
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Privados da convivência com sua família de origem e sua comunidade, e tendo remotas
chances de colocação em famílias substitutas, torna-se necessário que as instituições se
organizem para oferecer a esses sujeitos oportunidades de construírem relações estáveis e
seguras, potencializando laços afetivos e de referência. Fundamentando esta ideia, encontramos
nas Orientações Técnicas (MDS/SDH/CONANDA/CNAS, 2009) recomendação para o esforço
conjunto dos atores envolvidos, no sentido de buscar alternativas para garantir-lhes o direito à
convivência familiar e comunitária, ressaltando-se, em especial, o fortalecimento da autonomia e
das redes sociais de apoio às crianças e aos adolescentes acolhidos em instituições.
É dessa intenção que nasce o Apadrinhamento Afetivo, um programa para crianças e
adolescentes acolhidos em instituições, visando o desenvolvimento de estratégias e ações para
criar e estimular a manutenção de vínculos afetivos entre eles e os voluntários, construindo-se
uma relação de padrinho/madrinha e afilhado(a).
Apesar da escassez de estudos científicos específicos sobre o tema, este Programa de
Apadrinhamento Afetivo vem se estruturando desde 2002, com base na proposta do Instituto
Amigos de Lucas, que é desenvolvido em parceria com Secretaria do Trabalho, Cidadania e
Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul. Naquele mesmo ano, a equipe técnica do Projeto Aconchego –
Grupo de Apoio à Adoção19, baseando-se na metodologia desenvolvida pela Instituição Amigos
de Lucas, apresentou este Programa à Vara da Infância e Juventude do DF e às Instituições de
Acolhimento de Brasília e, em parceria com as referidas instituições, realizou a primeira turma de
preparação de pretendentes a padrinhos/madrinhas. Desde então, o Programa ganhou notoriedade
em vários Estados, apresentando metodologias específicas e adequadas a cada região.
Apresentaremos a seguir, alguns conceitos teóricos que fundamentam a relevância do
referido Programa, como uma alternativa de convivência familiar e comunitária.

19
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Aconchego – Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, desde 2011.

B) SOBRE A FORMAÇÃO, O ROMPIMENTO E A
CONSTRUÇÃO DE NOVOS VÍNCULOS AFETIVOS
“Em uma entidade de acolhimento, você é abandonado, não só
pela família que fez com que você fosse parar nessa instituição, você é
abandonado pelo funcionário que vai embora e, às vezes, quando você é
pequeno você chama uma funcionária até de mãe, inadvertidamente. (...).
Daí ela vai embora, ela tira férias e não te leva, ela é demitida... São muitos
abandonos, abandono do visitante que diz: “Semana que vem eu volto
aqui e trago presentinho pra você” e não volta nunca mais, foi apenas
uma promessa no vazio, porque ele sai de lá, orgulhoso porque fez uma
atividade de caridade, visitar uma criança abandonada. Mas ele não viu o
que ele fez com essa criança indo lá e não voltando, ele abandonou essa
criança, abandonou esse adolescente que, em algumas situações, viu na
pessoa uma oportunidade de conversar, de desabafar... e aquela pessoa
não volta nunca mais. São muitos os abandonos, e esses abandonos
diários contribuem para uma vida muito difícil. Afirmo que uma criança ou
adolescente que mora no abrigo por muito tempo, será um adulto que vai
ter muita experiência dolorida ‘pra’ contar.”20
Para falar em formação de vínculos afetivos é preciso, antes de tudo, reportarmo-nos às
primeiras relações da criança com sua mãe ou outra pessoa que dispense cuidados maternos e
que se torne referência para ela. Vale lembrar que a criança, ao nascer, não sobrevive por si só.
Necessita de alguém que cuide dela, alguém que decodifique suas experiências corporais, alguém
que no seu papel maternante vá significando, dando palavras e sentido à sua experiência corporal
(FONSECA FILHO, 1980). Para Winnicott (2008), é a partir da relação bem sucedida mãe-bebê que
a criança se constitui como sujeito e desenvolve sua personalidade, suas relações com outras
pessoas e suas interações sociais.
Vários outros autores confirmam a importância das primeiras relações do bebê, para o seu
pleno desenvolvimento. Moreno (1975) traz o conceito de Matriz de Identidade, referindo-se à “placenta
social da criança, o lócus em que ela mergulha suas raízes” (p.114). Com este conceito, o autor lança
a ideia de um ego-auxiliar, que pode ser a mãe ou alguém que desempenhe o papel materno, com a
função de traduzir as sensações, os sentimentos e pensamentos da criança, com quem ela desenvolve
suas primeiras relações e instaura o primeiro processo de aprendizagem emocional.
Bowlby (2002), em seus estudos sobre o apego, aponta o estabelecimento de uma relação
afetiva entre a mãe e o bebê, para que ocorra satisfatoriamente o desenvolvimento afetivo,
cognitivo e social da criança. Sanicola (2002) também observa que desde o nascimento a criança
exprime a necessidade de pertencimento, de ter figuras que lhe permitam experimentar suas
capacidades e seus limites, por meio de uma relação presente e segura, que será constitutiva de
sua certeza afetiva.
Na medida em que a criança cresce, desde que tenha tido a oportunidade de se constituir
em um “ambiente suficiente bom”, facilitador de seu desenvolvimento, ela tende a amadurecer,
a ganhar autonomia, e sair de uma posição de dependência absoluta rumo à independência
20. Patrícia Braga – Entrevista concedida ao Projeto, em 11/10/2014, gravada nos estúdios da universidade Paulista – UNIP, em Brasília. Disponível
no ANEXO XIV.
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(WINNICOTT, 1965/2001). Com o desenvolvimento, a criança caminha para ganhar identidade
como pessoa, como individualidade, para discriminar e separar-se do Outro. Encontra outros
espaços de aprendizagem como a escola, a igreja, as brincadeiras de rua e segue formando novas
interações e novos vínculos afetivos.
Tratando-se da criança/adolescente em situação de acolhimento institucional, para falarmos
de vinculação afetiva, devemos levar em consideração que esta criança/adolescente já passou,
nos primórdios de sua vida, por experiências de separações, carências, abandono, negligência e
maus tratos. Suas relações iniciais foram submetidas a toda ordem de estresse, culminando com
o rompimento de vínculos com pessoas que, até então, haviam sido referência em sua vida, ainda
que potencialmente prejudiciais ao seu desenvolvimento.
Além disto, a partir da retirada de sua família biológica, a criança/adolescente estabelece
contato com uma série de pessoas, quais sejam: conselheiros tutelares, profissionais dos Centros
de Referências da Assistência Social, técnicos da Vara da Infância, cuidadores/educadores dos
serviços de acolhimento, voluntários, entre outros. Ou seja, enquanto vivencia um processo
de perda de seus vínculos de origem, arrisca-se para formar novos vínculos. Acreditamos que
o esforço psíquico empregado para sustentar tais relações seja demasiado intenso para esse
sujeito ainda em formação.
Na Instituição de Acolhimento, a criança experimenta, muitas vezes, relações superficiais
com seus cuidadores, técnicos e coordenadores que, por apresentarem dificuldades com a
história traumática da criança, procuram manter certa distância, quase sempre com o intuito de
prevenir perdas posteriores. Não se vinculam e receiam uma separação iminente. Porém, sabe-se
que o processo de desvinculação não se torna mais simples se o vínculo formado é superficial.
Sabe-se também que, no processo de separação-individuação, depender de alguém constitui
uma experiência fundamental para a construção da autonomia. Da mesma forma, o sentimento
de pertencimento constitui uma peça-chave para a busca de seu próprio lugar no mundo. Assim,
poderíamos dizer que seria muito mais fácil se separar de alguém com quem se fez vínculo, do que
de alguém com quem não se fez. A construção de vínculos saudáveis é, portanto, um requisito
fundamental para o desenvolvimento do sujeito (SILVA, GUIMARÃES e PEREIRA, 2014).
Sobre o tema, Bowlby ressalta que:
{...} característica essencial da vinculação afetiva é que os dois
parceiros tendem a manterem-se próximos um do outro. Quando, por
qualquer razão, se separam, cada um deles procurará o outro, mais cedo
ou mais tarde, a fim de reatar a proximidade.” (BOWLBY, 1997, p. 97)
Sobre as constantes mudanças de cuidadores em instituições de acolhimento, os estudos
de Bowlby apontam o estabelecimento de uma relação afetiva contínua e íntima como aspecto
fundamental para o desenvolvimento psicoafetivo saudável do indivíduo:
{...} a ameaça de perda gera ansiedade e a perda real
causa tristeza, ao passo que ambas as situações podem despertar
raiva. Finalmente, a manutenção incontestada de um vínculo é
experimentada como uma fonte de segurança, e a renovação de um
vínculo como uma fonte de júbilo. (BOWLBY, 1997, p. 98)
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Rossetti-Ferreira (1984) concorda que
é importante que as figuras eleitas de apego
sejam constantes para a criança, e acrescenta
que são prejudiciais tanto as interrupções e
mudanças consecutivas, quanto a ocupação
deste papel por várias pessoas ao mesmo
tempo. Quando submetidas à descontinuidade
dos vínculos afetivos, a ameaças de abandono
e à perda do amor, a criança pode desenvolver
um padrão de vinculação afetiva ansiosa,
desenvolvendo sentimentos de insegurança
e desconfiança, quanto ao outro e ao meio,
podendo, assim, sentir-se constantemente
ameaçada pela possibilidade de enfrentar
novas separações. Tal característica pode
perpetuar-se por todo o ciclo vital, constituindo
um padrão repetitivo de estabelecimento das
relações afetivas instáveis.
Winnicott (2002) nos alerta que crianças, cujos lares não conseguiram estabelecer uma base
segura para o seu desenvolvimento ou que seu ambiente familiar as frustrara, necessitam, prioritariamente,
“de estabilidade ambiental, cuidados individuais e continuidade desses cuidados.” (p. 82)
A literatura sobre o assunto ressalta as limitações das instituições de acolhimento para
atender às necessidades mais subjetivas de crianças e adolescentes, diante da alta rotatividade
de profissionais, uma baixa razão cuidador-criança/adolescentes e quase nenhuma relação
individualizada entre ambos, aspectos que inviabilizam ou dificultam a construção de vínculos
afetivos significativos (ROSSETTI-FERREIRA, 1984).
A carência de maternagem, o contato físico restrito e a estimulação social pobre, aliados
ainda ao desconhecimento quanto à própria trajetória de vida e sofrimento de preconceito social,
contribuem para a vivência de dificuldades na formação da identidade e elaboração de projetos
futuros. Em última instância, o processo de institucionalização pode provocar consequências
nocivas ao desenvolvimento psicológico, sensório-motor e de sociabilidade, contribuindo, por
exemplo, para o rebaixamento da autoestima, a exacerbação da agressividade e a observação de
dificuldades escolares (ROSSETTI-FERREIRA, 1984; GUIRADO, 1986; JUSTO, 1997; MARIN, 2000;).
Além disto, a adolescência nas instituições de acolhimento é geralmente marcada por intenso
sofrimento psíquico, diante da necessidade de desligamento aos 18 anos de idade e a ausência
de rede social de apoio na comunidade.
Como se observa, estudos enfatizam a importância dos vínculos estáveis, duradouros
e individualizados para o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes
institucionalizados; demonstram, também, a dificuldade desses sujeitos construírem novos
vínculos afetivos, visto que o esforço para se vincularem esbarra em uma realidade de constantes
separações, rupturas e perdas significativas, gerando crianças e adolescentes “endurecidos”,
“encapsulados” em seus mecanismos de defesa, numa tentativa de sobrevivência emocional. Ou,
conforme Winnicott (2002) ressalta, para sobreviver ao ambiente caótico, ou à imprevisibilidade
consequente, a personalidade da criança “deve manter-se escondida e inacessível, para que nada
lhe possa fazer nem bem nem mal. O ambiente frustrador produz confusão mental e a criança poderá
desenvolver-se permanentemente confusa, nunca organizada, no sentido de orientação.” (p. 254)

105

B) Sobre a Formação, o Rompimento e a Construção de Novos Vínculos Afetivos

No entanto, ainda que se constate que crianças e adolescentes acolhidos têm poucos
recursos para se vincularem, encontramos respaldo em alguns teóricos, para acreditarmos na
possibilidade de formação de novos vínculos afetivos por parte desses sujeitos.
“Existe dentro do ser humano um impulso para a sobrevivência.
Então, você não tem os pilares da forma como precisaria ter... você
pega do ambiente o que é possível. Então a criança se identifica com
aquele atendente, com aquela moça que é a da cozinha, com aquela
voluntária que vem de tempos em tempos. É como se ela fosse
construindo uma espécie de mosaico de identificação.”21
Na visão moreniana, a espontaneidade, a criatividade e a sensibilidade são recursos inatos
do homem, fatores essenciais para o seu desenvolvimento e para o rompimento de padrões
destrutivos. A criança, ao nascer, traz consigo fatores favoráveis a seu desenvolvimento que não
vêm acompanhados por tendências destrutivas. Entretanto, fatores ambientais podem lhe ser
perturbadores. E, neste caso, resta a possibilidade de recuperação dos fatores vitais, através da
renovação das relações afetivas e da ação transformadora sobre o meio. (GONÇALVES, WOLFF,
ALMEIDA, 1988)
Cyrulnik, importante pesquisador francês, revela em seus estudos o conceito de resiliência
como um processo de superação de traumas, promovido pelo encontro com, pelo menos, uma
pessoa que dê sentido à sua vida, que facilite a expressão de sua dor e que ressignifique sua história,
a partir da formação de um novo vínculo. Ele explicita o poder do vínculo, ao descrever que: “Quando
as crianças se apagam porque não têm mais nada para amar, quando um acaso significativo lhes
permite encontrar uma pessoa – basta uma – para que a vida lhes volte...” (CYRULNIK, 2004, p. 2)
Bowlby, ao falar da ontogenia de vínculos afetivos, diz que a criatura nasce com uma forte
inclinação para se aproximar de estímulos familiares e evitar os estímulos estranhos, e que “o bebê
humano é feito de modo que responda prontamente aos estímulos sociais e entre rapidamente em
interação social.” (2002, p.268) Segundo o autor, o comportamento de apego pode desenvolver-se
independentemente dos cuidados físicos, e uma forma de “aumentar o desempenho de uma criança
em qualquer tarefa que requeira capacidade de discriminação ou aptidão motora é recompensá-la
com a resposta incentivadora de um ou outro ser humano.”(BOWLBY, 2002, p.269)
Portanto, importa que se oportunizem encontros dotados de significados entre crianças/
adolescentes e adultos que desejem construir uma relação que contribua para o seu pleno
desenvolvimento e favoreça o alcance de sonhos, de crescimento e de amadurecimento emocional.
Diante dos resultados que esses autores aqui referenciados expõem, o Programa
Apadrinhamento Afetivo pretende e deve ser uma alternativa para a proximidade entre crianças/
adolescentes e adultos, voluntários capacitados, com a proposta de se tornarem padrinhos/
madrinhas, pessoas de referência na vida de cada um de seus afilhados(as), favorecendo a
aprendizagem e proporcionando a formação de novos vínculos e a ampliação de sua rede de apoio
social.
De fato, Sanicola (2008) destaca que as redes sociais contribuem para o desenvolvimento
21. Gina Khafif Levinzon – Entrevista concedida ao Projeto, em 11/10/2014, gravada nos estúdios da universidade Paulista – UNIP, em Brasília (DF).
Disponível no ANEXO XI
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do sentimento de pertencimento da pessoa e são uma fonte indispensável para a formação da
identidade pessoal e social. Segundo essa autora, as redes sociais são necessárias para atender às
várias necessidades humanas, destacando-se as seguintes funções da rede: a) suporte material–
financeiro; b) suporte emocional-afetivo; c) suporte informativo-orientativo; d) suporte normativo; e)
suporte para socialização-lazer.
Assim, inscrever-se como padrinho ou madrinha de uma criança ou adolescente, acolhido
em uma instituição, cujas histórias muitas vezes são perpassadas pelo abandono, negligência ou
violência, é candidatar-se a assumir a condição de promotores de desenvolvimento, de suporte ou
de “Tutores de Resiliência”, como ensina Boris Cyrulnik (2004); é pretender ser uma referência de
valor afetivo, uma pessoa significativa que devolva à criança/adolescente a esperança, ou que a
ajude a superar traumas vividos. É o que se espera de um programa de apadrinhamento afetivo.
Vínculo e afetividade são elementos constitutivos para o encaminhamento do programa.
Ao se pesquisar o significado de vínculo, em dicionários, encontramos: aquilo que liga, que ata, que
possui um laço, uma relação de afetividade. E esta, segundo Nery (2014, p. 37) como “o conjunto
de respostas subjetivas e definidas, expressas sob a forma de sentimentos, sensações, estados
emocionais, desejos, necessidades e humores.” É o que, em nosso entendimento, alimenta a formação
do vínculo. O vínculo só pode ser verdadeiro quando há comprometimento. Para criar vínculos ou
laços com uma criança ou adolescente, os candidatos a padrinhos ou madrinhas precisam encontrar
em suas motivações o desejo de oferecer cuidados qualificados, individualizados e previsíveis. Para
tanto, é preciso reconhecerem-se enquanto pessoas, fazerem o exercício do autoconhecimento,
encontrarem suas competências e também suas limitações.
Tornar-se referência na vida de uma criança/adolescente que sofreu separações e perdas em
idade precoce, ou em algum tempo de seu desenvolvimento, requer disponibilidade não apenas para
criar vínculos, mas para honrar compromissos, assumir responsabilidades e também sobreviver à
falta de gratidão dessas crianças e adolescentes, geralmente considerados “carentes”. Sua tarefa
não é somente exercer a filantropia ou a caridade, pregar moralidade ou oferecer bens materiais. É,
essencialmente, incluir o afilhado ou a afilhada em seu projeto de vida, em sua rede pessoal; é poder
proporcionar vivências afetivas que assegurem o desenvolvimento, a autoestima e a manifestação
da espontaneidade, em seu afilhado ou afilhada, possibilitando a descoberta de novas respostas às
experiências antigas e facilite o encontro de novas saídas para seus conflitos existenciais, rompendo
com um “ciclo vicioso” da dor do abandono e da rejeição.
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C) REFERENCIAL LEGAL
O Programa Apadrinhamento Afetivo apoia-se no Art. 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA, Lei 8069/1990, que praticamente reproduz o Art. 227 da Constituição Federal:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” (ECA,
1990, art. 4º.)
Esse dispositivo legal deixa claro que a defesa dos direitos da criança e do adolescente
deve ocorrer a partir de uma ação conjunta e articulada entre família, sociedade/comunidade e
Estado, isto é, tanto pela rede primária, como secundária, e não apenas por um órgão ou entidade.
Embora o ECA não faça referência ao apadrinhamento afetivo encontramos, em seu art.
92, os princípios para a execução deste Programa e o desenvolvimento dos papéis de padrinhos
e madrinhas, por pessoas da comunidade devendo estas se prepararem para contribuir com o
desenvolvimento psicossocial e o projeto de autonomia de crianças e adolescentes acolhidos
em instituições. Vejamos: “As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar
ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: (...); VII - participação na vida da
comunidade local; VIII - preparação gradativa para o desligamento; IX - participação de pessoas
da comunidade no processo educativo.”
O Programa de Apadrinhamento Afetivo é mais especificamente respaldado pelo Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária (2006) que, em seu Plano de Ação, propõe a elaboração de “parâmetros
para a criação de Programas de apadrinhamento de crianças e adolescentes institucionalizadas”
(p.101). Este Programa é, portanto, compreendido como um trabalho orientado para a estruturação
de uma rede de apoio afetivo, social e comunitário que permita a construção e o estabelecimento
de laços afetivos com padrinhos e madrinhas, conforme define o mesmo documento:
Programa, por meio do qual, pessoas da comunidade contribuem
para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em Acolhimento
Institucional, seja por meio do estabelecimento de vínculos afetivos
significativos, seja por meio de contribuição financeira.” (...) “Os
programas de apadrinhamento afetivo têm como objetivo desenvolver
estratégias e ações para criar e estimular a manutenção de vínculos
afetivos entre crianças e/ou adolescentes abrigados e padrinhos/
madrinhas voluntários, previamente selecionados e preparados,
ampliando, assim, a rede de apoio afetivo, social e comunitário para
além do abrigo. Não se trata, portanto, de programa de acolhimento.
(2006, p.126)
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A execução deste Programa está
prevista no documento ORIENTAÇÕES
TÉCNICAS: Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes, documento
elaborado pelo Departamento de Proteção
Especial (MDS/SDH/CONANDA/CNAS, 2009)
e apresentado pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA),
que tem a finalidade de
regulamentar e organizar os Serviços de
Acolhimento Institucional no território
nacional. Esse documento orienta as equipes
dos Serviços de Acolhimento Institucional
para que desenvolvam ações, entre muitas
outras, que favoreçam a preservação e o
fortalecimento da convivência comunitária,
realizando um trabalho em parceria com a
rede local e a comunidade, oportunizando a
“construção de vínculos significativos entre
crianças, adolescentes e a comunidade.”
(MDS/SDH/CONANDA/CNAS, 2009, p. 56 )
Para tanto, recomenda ainda o acesso destes
sujeitos a atividades culturais, esportivas e de lazer, disponíveis na rede pública ou comunitária.
Enfocando programas que visem o contato direto das crianças e dos adolescentes com
pessoas da comunidade, no espaço do serviço de acolhimento, como os programas similares
de Apadrinhamento Afetivo, o referido documento orienta para que estes sejam: “estabelecidos
apenas quando dispuserem de metodologia com previsão de cadastramento, seleção, preparação,
acompanhamento de padrinhos e afilhados por uma equipe interprofissional em parceria com a
Justiça da Infância e da Juventude e o Ministério Público.” (MDS/SDH/CONANDA/CNAS, 2009,,
p.56 e 57) E estabelece, ainda, parâmetros para a inclusão de crianças e adolescentes no programa,
observando-se:
[...] prioritariamente, crianças e adolescentes com previsão
de longa permanência no serviço de acolhimento, com remotas
perspectivas de retorno ao convívio familiar ou adoção, para os quais
vínculos significativos com pessoas da comunidade serão essenciais,
sobretudo, no desligamento do serviço de acolhimento. (MDS/SDH/
CONANDA/CNAS, 2009,, p.57).
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D) ETAPAS E PROCEDIMENTOS PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA À REDE DE PROTEÇÃO E GARANTIA
DE DIREITOS
Para implantação do Programa de Apadrinhamento Afetivo é importante que se tenha
clareza de quem são os atores sociais envolvidos no processo e o papel de cada um, visto que
a proposta é desenvolver um trabalho em rede, desde a definição dos objetivos das ações, à
comunicação clara e à execução das tarefas atribuídas a cada ator.
É importante preparar não apenas os padrinhos e madrinhas, mas todas as equipes
diretamente relacionadas ao Programa: a equipe executora do projeto, a equipe das entidades
de acolhimento e as equipes da rede de proteção (cuidadores, educadores, técnicos e gestores
dos serviços de acolhimento). Além destes, os técnicos do Sistema de Justiça, da Secretaria
de Assistência Social e dos Conselhos Tutelares deverão assumir a condição de parceiros,
tornando efetivo o que de direito já está preconizado em lei: o direito de crianças e adolescentes à
convivência familiar e comunitária. (ECA, art. 4º)
Desenvolver programas de formação para os profissionais dessa rede é uma das prioridades
estabelecidas no Caderno de Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes (MDS/SDH/CONANDA/CNAS, 2009). O documento parte do princípio da
insuficiência do assistencialismo praticado em outros tempos, onde as pessoas eram movidas
apenas pelo “bom coração”. Para que se alcance qualidade no atendimento, é necessário que os
profissionais responsáveis pelos cuidados com as crianças e os adolescentes se preparem para
exercer o papel de educadores e que tenham clareza de seus papéis diante da difícil tarefa de
atendimento nas instituições de acolhimento, “visto se tratar de uma tarefa complexa, que exige
não apenas espírito de ‘solidariedade’, ‘afeto’ e ‘boa vontade’, mas uma equipe com conhecimento
técnico adequado.” (p.63)
Este Programa prevê a participação dos seguintes atores:
Instituição executora: equipe formada por profissionais com experiência na temática
de acolhimento institucional e trabalhos com crianças e adolescentes: psicólogos, assistentes
sociais, educadores. É importante que tenham experiência com o voluntariado, para poder dar a
continência necessária e adequada aos futuros padrinhos/madrinhas afetivos. É responsável: pela
formação e supervisão dos profissionais integrantes das instituições parceiras do programa; na
preparação dos candidatos a padrinhos e madrinhas; na preparação das crianças e adolescentes
incluídos no programa; e no acompanhamento e supervisão de todos os envolvidos no programa.
É, também, a mediadora em situações de conflito entre as partes.
Instituições de acolhimento parceiras/cadastradas: parceiras diretas do Programa. Elas
são as guardiãs legais das crianças e adolescentes selecionados. Acompanham e sabem das suas
necessidades. Com elas os padrinhos e madrinhas irão dialogar durante todo o processo. Sua
equipe técnica deve: participar da preparação das crianças/adolescentes para o apadrinhamento;
receber e entrevistar os candidatos a padrinhos e madrinhas capacitados; realizar aproximação
entre afilhado(a) e padrinho ou madrinha, levando em conta o melhor interesse da criança e do
adolescente e com a supervisão da equipe técnica da instituição executora; acompanhar o período
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de convivência, mediando a construção do vínculo
entre afilhados (a) e padrinhos e madrinhas; realizar
visita domiciliar a fim de conhecer o ambiente e o
contexto dos candidatos a padrinhos e madrinhas.
Varas da Infância e da Juventude/Tribunal
de Justiça: são as instituições responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento dos serviços
de acolhimento. Realizam estudos psicossociais
visando subsidiar as decisões do magistrado
quanto à reintegração familiar, destituição do
poder familiar, liberação para guarda, colocação
em família substituta, entre outras medidas. A elas
cabe cumprir e fazer cumprir os procedimentos e
prazos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Também é papel das Varas da Infância autorizar a
permanência dos afilhados junto aos padrinhos,
fora da instituição, nos períodos de feriados, finais de semana, dias úteis, férias ou viagens. São
parceiras fundamentais para o momento da escolha dos participantes do programa, pois têm
conhecimento sobre os trâmites do processo de cada criança/adolescente e respondem como
autoridade maior de defesa dos direitos dos apadrinhados.
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude/Ministério Público: buscam assegurar
os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, atuando em todos os procedimentos de
habilitação de padrinhos e madrinhas, sob a modalidade de Apadrinhamento Afetivo. Acompanham
todas as ações das Varas da Infância e da Juventude.
Secretarias de Assistência Social/Governo Distrital e Estadual: por meio da rede
de conveniados ou dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e dos Centros de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, as secretarias podem: executar ou
acompanhar o Programa de Apadrinhamento Afetivo ao organizar e operacionalizar as ações
gerais; controlar e acompanhar as ações implementadas pelas instituições; divulgar o projeto
junto à mídia; e promover e apoiar a realização de estudos, pesquisas e cursos sobre a temática da
convivência familiar e comunitária, incluindo o Programa do Apadrinhamento Afetivo.
Faculdades e Universidades: se assim houver, são parceiras fundamentais. O Programa
pode proporcionar um rico campo de estágio para cursos das áreas de Educação, Psicologia e
Serviço Social. Estagiários interessados e bem supervisionados representam uma mão de obra
qualificada para o trabalho e podem atuar em todas as etapas: planejamento, execução e avaliação
do Programa. Podem atuar em todos os grupos de preparação e acompanhamento, bem como
auxiliar em pesquisas e funcionar como ego-auxiliar dos coordenadores. É importante que tenham
identificação com a temática e disponibilidade de tempo para trabalhar em finais de semana.
Para que todos estes atores dialoguem, recomenda-se que se forme uma Comissão
Organizadora constituída por representantes de cada um dos segmentos acima citados.
Esta Comissão pode se encontrar periodicamente para realizar o acompanhamento e
avaliação do Programa de Apadrinhamento Afetivo, providenciando os ajustes que se
fizerem necessários. Sua relevância está em garantir a mesma linguagem no que se refere
aos objetivos a serem alcançados, e uma comunicação clara, com relação aos direitos das
crianças/adolescentes apadrinhados.
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A PRÁTICA DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS
São realizadas 6 oficinas para a formação dos profissionais. Cada encontro tem a duração de
4 horas, totalizando 24 horas de trabalho. Nas oficinas serão trabalhados temas pré-determinados,
sob a direção do Coordenador Técnico, coadjuvado pela equipe técnica da instituição executora
do Programa. São realizadas 4 oficinas com temas gerais sobre o Apadrinhamento Afetivo, e 2
oficinas sobre adolescência e desligamento da Instituição, respectivamente.

PRIMEIRA OFICINA
Conceitos e preconceitos; O que é Apadrinhamento Afetivo; diferença entre apadrinhamento,
adoção e guarda; compromissos dos serviços de acolhimento, da Vara da Infância e da
Juventude e dos padrinhos e madrinhas; a construção de uma Rede de Apoio. Aspectos Legais
do Apadrinhamento Afetivo: O ECA, as Orientações Técnicas; o Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária.
Inicia-se essa oficina com um jogo de apresentação e integração dos participantes. Após, o
coordenador faz uma exposição do Programa e da importância da rede para sucesso do programa:
compromisso, responsabilidade e respeito às diferenças. Em seguida, formam-se subgrupos
para que estudem e discutam os conceitos e os aspectos legais que respaldam o Programa. Os
subgrupos compartilham sua produção e encerra-se a oficina.
Quadro XVIII

TÉCNICA: QUEM SOU EU? VARAL DE CARACTERÍSTICAS
Objetivo

Apresentação, percepção de si e do outro, reflexão e
autoavaliação, integração, descontração.

Material

Papel, caneta, barbante para o “varal”, fita crepe ou pregador de
roupa para prender as folhas no barbante.

Consigna

Fazer um varal com o barbante e entregar a cada participante uma
folha de papel e uma caneta. “Escreva nesta folha 3 características
próprias que considere positivas e 3 características que considere
negativas”. Quando todos terminarem, o facilitador recolhe todas
as folhas e as pendura no varal. “Agora, convido a todos que
observem cada folha de papel, procurando verificar com qual se
identifica mais (que não seja o seu próprio), retirando-o do varal”.
“Agora, sentem-se, apresentem-se a partir das características
escolhidas e diga o porquê da escolha”.
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Compartilhamento

Que sentimento teve durante a atividade? O que foi mis
fácil, encontrar as próprias características ou buscar uma
identificação? Como pode contribuir com o grupo a partir dessas
características?

Processamento

O processo grupal e a empatia entre os participantes.

Encerramento

Apresentação do vídeo “Parcialmente nublado” da Pixar.http://
www.youtube.com/watch?v=mR3DzRMob-c
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SEGUNDA OFICINA
Aspectos psicológicos: vínculos afetivos e apego; violência física e psicológica; negligência e
maus tratos; sexualidade; agressividade; resiliência, respeito às diferenças.
Nesta Oficina, o coordenador faz uma imagem das fases do desenvolvimento da criança e
do adolescente, ressaltando a importância do reconhecimento de cada fase para que a intervenção
possa ser realizada de acordo com a demanda da criança ou do adolescente. É importante
ressaltar que, quanto mais sabemos como se deu o desenvolvimento da criança e do adolescente,
melhor podemos compreender o seu comportamento e mais sábias poderão ser as intervenções
psicológicas ou, pedagógicas. Embora os motivos do acolhimento sejam geralmente classificados
de acordo com um padrão - negligência, violência, abuso, abandono etc. - entende-se que cada
família abandona ou negligencia de um jeito singular, e a resposta da criança ou do adolescente
aos maus tratos vividos vai depender de outros elementos particulares em cada caso. É importante
que o coordenador do grupo possa fazer uma exposição sobre as fases do desenvolvimento da
criança e do adolescente, de acordo com sua abordagem teórica. Como aquecimento para as
discussões, recomenda-se uma técnica ou um jogo que leve os participantes a olharem o seu
próprio desenvolvimento.
Como recursos, sugere-se usar a técnica da Linha da Vida, já descrita no Quadro VI, p. 53.
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TERCEIRA OFICINA
Expectativas e motivações para o Apadrinhamento; comunicação, limites e regras de
convivência; o ECA para crianças e adolescentes; tempo de espera.
Esta Oficina tem como objetivo discutir as expectativas e as motivações para o
apadrinhamento afetivo, do ponto de vista dos profissionais, bem como levantar hipóteses sobre
as motivações das crianças, dos adolescentes e dos padrinhos e madrinhas. Também se discute
o processo de comunicação e os limites, elementos importantes para o exercício de uma boa
convivência entre todos os atores do Programa. Como ponto de partida para as discussões,
o tema da comunicação é sugerido para o grupo. É fundamental que as equipes técnicas das
instituições treinem a “fala” e a “escuta” das crianças e dos adolescentes, como também de toda
a equipe e dos padrinhos e madrinhas. Aprimorar a forma de comunicação, seja na emissão das
mensagens, seja na recepção, pode trazer muitos benefícios.
Com relação às motivações para o apadrinhamento afetivo, pode-se realizar o jogo dos
balões, já descrito no módulo sobre Adoção.
Quadro XIX

TÉCNICA: TELEFONE SEM FIO SENSORIAL
Objetivo

Perceber a si mesmo e ao outro no processo de comunicação.
Mostrar como os diversos órgãos do sentido são importantes na
transmissão e recepção de uma mensagem.

Material

2 ou 3 folhas de papel pardo ou cartolina, de acordo com o número
de participantes. Cada folha é dividida ao meio com uma linha.

Instrução

01. Solicitar que o grupo faça duas ou três filas indianas (de
acordo com o número de participantes) com, no mínimo, 6
participantes cada. Entregar para o primeiro da fila um pincel
e solicitar que aguarde até receber o comando.
02. A última pessoas da fila vai passar uma informação,
desenhando-a nas costas do colega à sua frente. Este passará
a informação para frente, até que chegue ao que está no início
da fila. Este desenha no papel pardo colado na parede o
desenho recebido.
03. Em seguida o primeiro emissor faz o desenho inicial.
04. Os participantes se revezam: o último a receber a mensagem
vai para o fim da fila e agora é a vez dele passar outra
mensagem. Assim sucessivamente, até que todos tenham
experimentado os dois aspectos: o primeiro que passa e o
último que recebe a mensagem.
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Consigna

“Façam silêncio, conectem-se com seu corpo e aguardem a
mensagem que será desenhada em suas costas para que possam
passar com a maior fidelidade possível.”

Compartilhamento

Que sentimentos tiveram durante a atividade? O que podem
observar a partir do exercício proposto? Observar como os
participantes passaram a informação e como se colocaram
para a receber: estavam presentes? Estavam conectados com
o próprio corpo? A mensagem criada estava muito difícil ou fácil
demais? Nível de ansiedade, estresse...?

Processamento

Discutir a importância da comunicação para a construção das
regras de convivência, ressaltando-se os elementos: clareza,
coerência e consistência para uma boa compreensão e aceitação
dos limites. Refletir sobre o próprio jeito de se comunicar: facilito
ou dificulto a comunicação da mensagem que desejo passar?

Encerramento

Passar o vídeo A PONTE - curta metragem. Reflexão sobre
gentilezas e humildade. http://www.youtube.com/watch?v=y_
zhlpjgJ8Y

QUARTA OFICINA
Adolescentes: Construção de um projeto de vida: Ressignificação da História de Vida:
passado, presente e futuro.
“...quando alguém chega ao abrigo, você respeita a história
que ela tem, mas você pode, junto com ela, tentar construir uma nova
história, mesmo que seja de um pequeno tempo que ela passe na
entidade de acolhimento. Então, por exemplo: “Você está aqui, você
quer fazer o quê? Você gosta de quê? A nossa entidade, por exemplo, é
um espaço enorme e muitas pessoas dizem assim: “Por que vocês não
constroem uma marcenaria? Uma padaria?” Porque nem todo mundo
quer ser marceneiro, nem todo mundo quer ser padeiro. A gente busca
naquela criança, naquele adolescente o potencial dele e nós vamos
trabalhar, nós vamos colocar ele em contato com a sociedade. Então
o adolescente não tem que ficar dentro do abrigo, ele tem que fazer
cursos fora do abrigo, ele tem que estudar fora do abrigo, ele tem
que ir a grupo jovem fora do abrigo. Você insere ele na sociedade,
participando de muitas coisas.”22

22. Patrícia Braga – Entrevista concedida me 11/10/2014, gravada nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP, Em Brasília (DF). Disponível no
ANEXO XIV
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Esta Oficina tem o objetivo de favorecer as narrativas da história de vida de crianças e
adolescentes acolhidos. Olhar novamente para a história, visto que esta não se constitui somente
dos fatos e experiências vividas. O tempo e as vivências atuais podem dar um novo sentido ao
passado, a história é sempre em construção. Analisar o que é meu e o que é do outro. De que
maneira me aproprio do que o outro me oferece? Como me situo diante das minhas origens? Estas
são questões que, segundo a autora, deve-se procurar responder ao se revisitar o lugar da história.
Ao se deparar com a saída dos jovens da instituição de acolhimento, é preciso oportunizar
espaço de fala para a construção de seu projeto de vida, e para isto é fundamental o trabalho de
ressignificação de sua história.
Outro ponto importante a se tratar nesta Oficina é levar os profissionais a se qualificarem
no resgate das histórias das crianças e dos adolescentes. Reunir imediatamente, tão logo o
acolhimento aconteça, todas as informações sobre sua vida pois, quanto mais tempo passa, mais
difícil é chegar aos fatos essenciais. (WINNICOTT, 2002).
Quadro XX

TÉCNICA: ESTRADA DA VIDA
Objetivo

Proporcionar uma reflexão sobre a trajetória da vida.

Material

Música suave, cartolina, tinta, giz de cera, cola, algodão, pedrinhas
e o texto “A estrada da Vida”.

Consigna

01. Visualização criativa: Solicitar que a criança/adolescente
“feche os olhos e focalize sua atenção em si mesma, a
sensação de ser criança ou adolescente nesse lugar, aqui e
agora.”
02. Fazer a leitura do texto “A Estrada da Vida”.
03. Após a escuta do texto, solicitar que “expressem na cartolina
uma imagem que represente sua estrada da vida, usando
tinta, giz cera, algodão, pedras.”.

Observação

O técnico deve ouvir com respeito e responsabilidade a história
da criança, traduzindo ou trazendo à sua memória fatos ocorridos
em sua vida.
A Vida é como uma estrada. Temos que caminhar
por ela. Nessa estrada tem pedras e às vezes temos que
caminhar sobre essas pedras com os pés descalços. Isso
acontece quando a gente passa por grandes sofrimentos.
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Observação

Essa parte da estrada é de dor e de tristeza, mas
precisamos atravessá-la, mesmo com os pés queimando,
sangrando, sentindo doer a cabeça, o estômago... dói até o
coração da gente.
Dói tanto que a gente até tenta fugir, tenta não sentir.
Umas pessoas até bebem “pra esquecer”, outros gritam,
fazem barulho pra não escutar a dor, tem outros que brigam
com os outros para não encarar a sua própria dor.
Mas nessa estrada não tem somente pedras, tem
pedaços cobertos com um matinho verdinho, gostoso de
pisar. É quando na nossa via vai tudo bem. A gente caminha
confortavelmente, sem muito esforço. É bom aproveitar
essa parte da estrada para “curtir”, tomar fôlego e armazenar
forças.
Tem partes da estada que é a gente mesmo que
constrói, a gente vai arrumando, cuidando para que ela
fique bem confortável para caminhar. É o tempo da nossa
vida em que a gente para, para refletir, fazer planos, sonhar.

Compartilhamento

Como se sentiu durante a atividade? Que observou sobre o
próprio percurso? Que aprendizado pode-se tirar da vivência?

Processamento

Todos nós temos histórias para contar e a forma como percebemos
essa história é única. É a partir de como nos percebemos em
nossa própria história que podemos tomar decisões ou paralisar
na própria experiência.

Encerramento

Passar o vídeo A PONTE - curta metragem. Reflexão sobre
gentilezas e humildade. http://www.youtube.com/watch?v=y_
zhlpjgJ8Y
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QUINTA OFICINA
Adolescentes: A construção da autonomia: Autocuidado, autoestima e autoconfiança. O
processo de escolhas; as profissões e o mercado de trabalho.
Quando o adolescente que está acolhido se aproxima da data de seu desligamento, vive um
momento de muita ansiedade: é o medo do novo que surge, a necessidade de fazer escolhas, a
urgência da autonomia, “... sair do conhecido rumo ao desconhecido, tendo de lidar com mudanças
no próprio jeito de ser, na própria identidade.” (NECA, 2010, p. 11)
É claro que o desenvolvimento da autonomia não se faz de repente, ou somente quando
o sujeito adolesce e se aproxima da data do seu desligamento. Mas antes disto, é nos cuidados
diários desde a sua chegada que vai se treinando o seu papel de adulto. Na construção dos novos
vínculos ou na manutenção dos já conquistados, o adolescente vai se identificando e encontrando
o seu jeito ímpar de ser. Chamado a escolher as coisas simples, como a comida e o vestuário, a
executar tarefas diárias como a organização de seus armários, ou mesmo poder ouvir a música
preferida, são atividades que autorizam seu crescimento, que o estimulam para que encontre
seu caminho. E na medida em que existe pelo menos uma pessoa como referência em sua vida,
certamente poderá fazer escolhas com mais segurança.
Acrescente-se ainda que “autonomia é uma conquista, não algo dado. É desenvolver
recursos para viver por si mesmo. Poder gerir sua própria vida, sendo capaz de fazer escolhas e
tomar decisões.” (GULASSA, 2006, p. 26)
Para aquecer as discussões com os profissionais, orientamos a dramatização abaixo, com
a qual se pode expressar, além do verbal, as angústias que uma escolha mobiliza, não apenas nos
adolescentes mas em qualquer pessoa, frente a uma decisão.
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Quadro XXI

TÉCNICA: VIVER É ESCOLHER
Objetivo

Favorecer a reflexão sobre o processo de escolha de cada um.

Material

Objetos para a dramatização: echarpe, bonés, chapéus, celular,
carteira, bolsa, brinquedo, pelúcia, peruca, óculos, máscaras,
fantasias, revistas, apito, vídeo, livros, carteira de cigarros etc.
Texto: “A escolha de João”.

Consigna

Fazer uma leitura pausada do texto “A escolha de João”. Dividir o
grupo em 4 subgrupos. Cada grupo deve criar uma história sobre
escolhas, montar uma cena e representá-la. “A partir da história
lida, criem uma história sobre escolhas e montem uma cena que
a represente.”

Compartilhamento

Que sentimentos tiveram durante a atividade? O que podem
observar a partir do exercício proposto? Como se sentiram no
papel?

Processamento

Discutir o processo de escolhas. Por que num projeto de vida
se trabalha o processo de escolhas? Ressaltar a importância do
autoconhecimento para se fazer escolhas. Pensar nos talentos,
habilidades e interesses e criar estratégias para se chegar onde
se deseja.

Encerramento

Leitura do texto: “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles.
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SEXTA OFICINA
Orientação para o trabalho de aproximação criança/adolescente e padrinhos/madrinhas e
para os rituais de celebração do apadrinhamento. Ressalte-se a importância de se trabalhar nesta
Oficina as figuras idealizadas, assim como as frustrações de não se encontrar um padrinho ou
madrinha para a criança ou adolescente.
Avaliação e levantamento do perfil das crianças e adolescentes inscritos no Programa:
desejos, habilidades e interesses a fim de encontrar o padrinho ou madrinha que melhor se adeque
ao interesse das crianças/adolescentes. A entrevista com o candidato a padrinho ou madrinha e
a visita domiciliar. O acompanhamento e a mediação nos conflitos emergentes da convivência.
Quadro XXII

TÉCNICA: ENCONTRE O SEU PAR
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Objetivo

Proporcionar a experiência do encontro ou desencontro.

Material

Jogo de memória ou alguns textos divididos ao meio, de acordo com o
número de participantes. É importante que se deixe umas duas peças
do jogo de memória sem par ou uns dois textos que foram previamente
divididos, de forma que ficarão algumas pessoas sem encontrar o seu par.

Consigna

Espalhar as cartas do jogo de memória ou as partes do texto
no chão viradas para baixo. “Peguem uma carta ou um texto e
encontrem o seu par. Tão logo o encontrem, conversem e vejam o
que vocês têm em comum, ou diferente; o que esse novo contato
pode fazer por vocês.”

Compartilhamento

Que sentimentos tiveram durante a atividade? O que se poderá
observar a partir do exercício proposto? Como foi o encontro? E
aquele que não encontrou seu par, como se sentiu?

Processamento

Discutir como podem ocorrer o encontro entre padrinhos/
madrinhas e afilhados. Trabalhar a frustração do desencontro e as
idealizações. Aparar as arestas, ver como podemos nos organizar
nessa relação tão diferente da idealização, ou, até mesmo, ficar
sem padrinho ou madrinha.

125

D) Etapas e Procedimentos para Implantação do Programa

2. A SELEÇÃO E A PREPARAÇÃO DE CANDIDATOS A PADRINHOS E
MADRINHAS
Sobre o apadrinhamento afetivo (...) alguns cuidados são
imprescindíveis: nós precisamos investigar a dinâmica dessas famílias
que querem apadrinhar e descobrir a motivação delas também, para
que essas crianças que vão retirar do abrigo não seja objeto para a
satisfação de algum interesse menor. Também precisamos verificar
qual a referência comunitária dessa família, para ter certeza de que a
criança não vá deixar a instituição de acolhimento para conviver em
um outro ambiente que, pra ela, também não é saudável23
Com relação à preparação de candidatos a padrinhos e madrinhas, ressalta-se a
importância de um trabalho de reflexão sobre seus desejos, suas motivações e expectativas. Os
candidatos devem compreender as especificidades das crianças e adolescentes em situação
de acolhimento e encontrar o seu limite (afetivo, educativo, financeiro), para desenvolverem
esse fundamental papel na vida desses sujeitos. Padrinhos e madrinhas devem se preparar para
exercerem seus papéis com responsabilidade, previsibilidade, estabilidade, segurança e, acima de
tudo, afetividade. “Não se criam vínculos afetivos por encomenda. É transformação, é conquista
entre semelhanças e diferenças.” (TRINDADE-SALAVERT, 2010, p.28) Neste sentido, recomendase que o apadrinhamento seja precedido de preparação, tendo como princípio atividades que
beneficiem as crianças e os adolescentes apadrinhados.

PADRINHOS E MADRINHAS
São membros da sociedade civil, voluntários motivados, na maioria das vezes, pelo desejo
de fazer algo pelo social e desenvolver ações em prol da criança e do adolescente. Precisam ser
responsáveis, éticos; saber ouvir e falar; ser flexíveis e pacientes; ter equilíbrio emocional e respeito
às diversidades; responsabilizar-se pelo seu afilhado e acompanhá-lo na sua rotina, apresentando
um mundo de novas possibilidades, favorecendo assim o desenvolvimento da autonomia, melhora
da autoestima e inserção social. Prestar assistência moral, afetiva, física e educacional ao afilhado
(a), integrando-o (a) em seu convívio, gradativamente, de modo a complementar o trabalho
institucional. Ser uma referência afetiva, um tutor de resiliência para seus afilhados (as).
Pré-requisitos para os papéis de padrinhos e madrinhas:
»» Pessoas com a idade mínima de 21 anos e que não sejam sujeitos de nenhuma
demanda judicial.
»» Residentes em comunidades próximas aos serviços de acolhimento.
»» Apresentação de documentação solicitada : cópias do RG, CPF, certidão de
antecedentes criminais e comprovante de residência, entre outros que a e
coordenação achar necessários.

23.Doutora Katy Braun do Prado. Juíza Titular da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Campo Grande. Auxiliar da Coordenadoria da Infância
e da Juventude (MS). Entrevista gravada nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP, Brasília (DF), em 09/05/2015. Disponível no ANEXO XIII.
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»» Participação nos encontros de formação e sensibilização.
»» Participação nos encontros de acompanhamento.
»» Escolher uma das categorias apresentadas para o apadrinhamento.
»» Ter disponibilidade e apresentar ambiente familiar adequado e receptivo ao
apadrinhamento.
»» Não integrar o Cadastro Nacional de Adoção.
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A PRÁTICA DA PREPARAÇÃO DE CANDIDATOS A PADRINHOS/
MADRINHAS
Realiza-se inicialmente uma palestra de apresentação do Programa, com o objetivo de
selecionar os participantes que realmente se identificam com a proposta. Então são realizadas
6 oficinas de preparação. Cada encontro tem a duração de 3 horas. As oficinas são dirigidas por
psicólogos e assistentes sociais, com a supervisão da coordenação técnica do projeto. Participam
das oficinas até 3 estagiários de Psicologia e/ou do Serviço Social.
Palestra Pública
»» Esclarecimentos sobre o Programa: apresentação técnica, legal e metodológica.
»» Aspectos psíquicos e legais do Apadrinhamento Afetivo;
»» Apresentação da equipe técnica e de apoio;
»» Formação do grupo para a realização das oficinas.

PRIMEIRA OFICINA
Apresentação. Expectativas e Motivações para o Apadrinhamento Afetivo e a formação da
rede de apoio.
Objetivos: Promover o conhecimento do grupo e facilitar a interação entre os participantes.
Promover uma discussão sobre as expectativas e as motivações para o Programa. Sensibilizar os
participantes para o trabalho de preparação para o apadrinhamento afetivo.
Como em todas as oficinas propostas, antes de se iniciar o trabalho com o tema é importante
que o coordenador faça um jogo de apresentação e aquecimento para iniciar as discussões.
Levantar as expectativas e as motivações para o apadrinhamento afetivo é o primeiro
passo para que os candidatos presentes: “Observem a si mesmos, reflitam sobre seus desejos
como padrinhos e madrinhas de crianças e adolescentes que vivem em instituições. E respondam:
“O que conhecem sobre o tema? Que lugar desejam ocupar na vida desses sujeitos? Desde quando
alimentam essa ideia?” Lembrar que motivação é diferente de motivo. Muitas vezes sabemos, ou
temos consciência dos motivos porque estamos escolhendo algum caminho, mas as motivações
são da ordem do desejo (inconsciente) e pertencem ao íntimo de cada um. E na medida em que
vamos conversando, fazendo circular a palavra, escutando e falando, as motivações podem
emergir, o que tornará o processo mais consciente, respeitoso e responsável para com todos.
Porém, isto pode ocorrer durante todo o Curso ou mesmo depois, quando poderão responder a si
mesmos se estão prontos para construir um vínculo, com esses sujeitos que vivem em casas de
acolhimento, na condição de padrinhos ou madrinhas.
Ao final da oficina, solicitar que preencham o formulário de Levantamento de Expectativas.
(ANEXO IV).
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Quadro XXIII

TÉCNICA: LEVANTAMENTO DE
EXPECTATIVAS COM FOTOS
Objetivo

Perceber o grau de expectativa do grupo em relação ao Programa,
bem como suas motivações. Conhecer a problemática da
infância e da juventude acolhida, por terem seus direitos violados.

Material

Fotos diversas de crianças e adolescentes com direitos violados
e outras não. Essas fotos devem estar grudadas na parede
ou espalhadas pelo chão. (O número de fotos vai depender
do tamanho do grupo: até umas 15 fotos para um grupo de 30
pessoas). Papel caneta, fita crepe.

Consigna

“Quero que vocês se levantem e em silêncio observem as fotos
que estão na parede. E na medida em que observam, reflitam:
quem são essas crianças e adolescentes? O que vocês veem
representa uma violação de direito? O que estou fazendo aqui,
nesse momento? Qual o meu propósito? O que espero com esse
Programa? Qual deverá ser o meu papel? O que espero que
aconteça? O que espero que não aconteça?”

Instrução

Após visitarem a galeria de fotos, solicitar que escolham uma e se
posicionem diante dela. Ainda diante da foto escolhida, solicitar
que compartilhem no subgrupo formado:

Consigna

“O que os motivou a escolher aquela foto? Qual a relação da
mesma com o Programa de Apadrinhamento Afetivo? E tentem
responder às questões feitas anteriormente. Ao meu sinal,
escrevam suas conclusões e escolham um representante do
subgrupo para compartilhar com o grupo.”

Compartilhamento

Quais sentimentos foram mobilizados diante da foto escolhida? O
que observo sobre mim diante dessa atividade?

Processamento

Este jogo aquece o grupo para as oficinas. Faz circular
sentimentos, rótulos, distorções, desejos etc. Observar as
expectativas do grupo e as motivações implícitas nos trabalhos
apresentados e em suas falas, sem julgamento ou crítica. Utilizar
este momento para minimizar as expectativas para que os
próximos encontros possam ocorrer com sucesso.
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SEGUNDA OFICINA
O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente: apego, aprendizagem, sexualidade e autonomia.
Objetivos: Proporcionar uma reflexão acerca do momento (idade cronológica/idade emocional)
em que se encontra a criança/adolescente a ser apadrinhado. Fornecer informações técnicas acerca
das fases de desenvolvimento da criança e do adolescente. Possibilitar aos participantes fazerem uma
retrospectiva de suas vidas.
Para aquecer as discussões e favorecer as reflexões, utilizamos a técnica do túnel do tempo, que
pode estar associada com a linha da vida. (Quadro V, p. 51)
Revisitar a história, a partir do nascimento, passando pela infância e adolescência, faz circular
fatos e experiências que facilitam o encontro com o outro, ainda que esse outro passe por situação de
vulnerabilidade, como é o caso das crianças e adolescentes que desejam acolher como afilhados. Isto
desenvolve a empatia e pode despertar recursos das próprias vivências para lidar com o inusitado.
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TERCEIRA OFICINA
A Construção do Vínculo: comunicação, limites e regras de convivência. Abrir espaço
para que os participantes apresentem suas características, valores e suas limitações para o
papel de padrinhos/madrinha.
Objetivos: Discutir o processo de vinculação do sujeito com o outro, com o grupo, com
o desconhecido e, consequentemente, com o conhecimento. Chamar atenção para as várias
formas de comunicação: verbal e não verbal, auditiva, visual e sensorial. Refletir sobre os tipos
e informações e valores existentes no processo de comunicação que o sujeito estabelece em
seu meio social. Mostrar a necessidade de regras claras, consistentes e coerentes, bem como a
necessidade de monitoria para o desenvolvimento infantil.
Propõe-se nesta Oficina que se repita a técnica da comunicação, já descrita no Quadro
XX, p 120.
Quadro XXIV

TÉCNICA: CONSTRUÇÃO DO CORPO DO
PADRINHO/MADRINHA AFETIVOS
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Objetivo

Discutir as características, virtudes, valores e limitações para
a construção do papel de padrinho/madrinha. Trabalhar a
comunicação na construção de algo novo.

Material

Papel pardo e/ou cartolina, tesouras, cola, lápis, giz de cera,
gravuras, revistas, fita crepe etc.

Consigna

“Pensem sobre as características, virtudes, valores e limitações
para a construção do papel de padrinho/madrinha.” Formar
06 subgrupos (de acordo com o número de pessoas). Passar a
informação ao subgrupo com voz baixinha para que os demais
participantes não saibam o que cada grupo vai montar. Cuidar
para que não vejam as montagens uns dos outros antes do final.
Deixar todo o material no centro da sala.

Consigna para cada
subgrupo

“Monte tal parte do corpo. Podem usar gravuras, desenhos,
palavras, frases ou outro recurso que vocês acharem
interessante.”

Instruções

Os subgrupos deverão montar uma das partes do corpo humano:
Cabeça/pescoço; Tronco; Perna/pé direito; Perna/pé esquerdo;
Braço direito/respectiva mão; Braço esquerdo/respectiva mão.
(Se o grupo tiver mais de 30 participantes, pode-se dividir em
mais subgrupos).

Consigna

Após cada grupo produzir sua parte: “Agora, juntem as partes,
formem a figura e que um representante faça sua exposição”.

Compartilhamento

Que sentimentos tiveram durante a atividade? O que podem
observar a partir do exercício proposto? Como foi o resultado
final?

Processamento

Para a construção de algo novo, é importante que se tenha
clareza das próprias características, valores, limitações;
questionamentos: “O que eu posso dar e o que eu quero receber?
Quais são meus limites?” É preciso atenção para consigo mesmo
e com o outro. Flexibilidade, respeito às diferenças, empatia,
colocar-se no lugar do outro, são pontos importantes na
construção e na manutenção de um novo vínculo. Comunicar-se
com clareza e coerência é fundamental. Quando não há diálogo
e as pessoas trabalham isoladamente na sua parte, o resultado
final pode ser desastroso.
Fazer um link com a comunicação entre os responsáveis pelas
crianças/adolescentes – vários educadores atuando na vida de
um sujeito - qual a consequência disso?
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QUARTA OFICINA
Quem são as crianças e os adolescentes disponíveis para o apadrinhamento afetivo? (Este
encontro contará com a participação da equipe técnica de instituições de acolhimento.)
Objetivos: Apresentar as instituições de acolhimento parceiras. Proporcionar aos
participantes o conhecimento do perfil das crianças e dos adolescentes incluídos no Programa.
Nesta Oficina convidamos as equipes técnicas das instituições parceiras para que
apresentem as suas instituições: missão, direção, localização, número de acolhimentos, perfil
das crianças e adolescentes (não revelar os nomes, apenas as faixas etárias, suas habilidades e
interesses). Para levantar as discussões e tendo em vista que estamos com alguns parceiros do
Programa, indicamos um jogo que traga o movimento da rede. Pode ser “andar juntos” já descrito no
Capítulo sobre Adoção, ou outro jogo que traga a reflexão da importância da rede de acolhimento.
Quadro XXV

TÉCNICA: ESCRAVOS DE JÓ
Objetivo

Exercitar o trabalho em equipe, desenvolver confiança mútua,
comunicação, cooperação, planejamento, treinamento,
rotinas, hábitos.

Material

Caixas de fósforos, dominó ou outro material que facilite a brincadeira.

Consigna

O grupo sentado no chão e em círculo: “Alguém conhece a
brincadeira escravos de Jó?” Explicar a brincadeira. Cada
participante receberá uma peça de dominó, ou uma caixa. Todos
devem cantar a música Escravos de Jó e, ao mesmo tempo,
passar a peça do dominó ou a caixa para o seu colega da direita,
seguindo as seguintes instruções:
Fazer a demonstração: ESCRAVOS DE JÓ, JOGAVAM CAXANGÁ:
Passa dominó para o colega da direita. TIRA: Levanta o dominó.
BOTA: Recoloca o dominó. DEIXA FICAR: O dominó fica no chão
e apenas se acena para ele. GUERREIROS COM GUERREIROS:
Passa o dominó para o colega da direita. FAZEM ZIGUE–ZIQUEZÁ: O dominó vai, volta e vai.
“Inicialmente vamos fazer um treinamento até que todos possam
entender bem as regras do jogo”. Fazer o jogo lentamente. Após
uns 5 minutos ou umas 5 vezes de treinamento (avaliem) dar as
novas regras, ou seja: a) Cantar - Fazer o jogo lentamente e ir
acelerando – 2 vezes; b) Cantarolar – 2 vezes; c) Silêncio – 2 vezes;
d) Quem errar deve sair do jogo e o grupo deve recomeçar o jogo;
e) O jogo será finalizado quando todos cantarem e passarem as
peças de forma harmoniosa.”
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Consigna

Outra forma de jogar é começar o jogo com as pessoas que já o
conhecem e ir incluindo os demais participantes. Desta forma, o
grupo vai lidar com a apresentação de um novo parceiro.

Compartilhamento

Sentimentos e comportamentos emergentes do jogo, e se o
mesmo também acontece nas relações. Solicitar que cada um fale
sobre a sua participação, evitando que se fale da participação do
outro, que é o mais comum. Sempre que se falar do outro, ouvir e
dizer, “certo, e você, como você se avalia?” “Como foi ser excluído
do jogo?” “E como ficou nesse lugar de observador?”

Processamento

Como o comportamento de um indivíduo ou de um grupo
interfere em outro indivíduo, ou grupos? e como pode afetar
todos os participantes daquele núcleo? Fazer um paralelo com
o trabalho em uma empresa ou em um grupo qualquer: Houve
alguma liderança no processo? Como ocorreu a comunicação?
Falar da aprendizagem /rotina/treinamento/ para se chegar a um
objetivo comum de forma harmoniosa. Falar de apoio, respeito
cooperação e julgamento precipitado.
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QUINTA OFICINA
Especificidades da Adolescência: projeto de vida e o desligamento da instituição.
Objetivos: Oferecer aos candidatos a padrinhos e madrinhas informações sobre os
adolescentes e o desligamento da instituição de acolhimento. Despertar os candidatos a padrinhos
e madrinhas para refletirem a própria adolescência e os recursos que utilizaram para alcançarem
as suas metas.
Para trabalhar o tema desta Oficina, convidamos os participantes a refletirem a própria
adolescência. Como passaram por essa fase? Como encontraram o seu lugar no mundo do
trabalho? Nas relações afetivas? Quando perceberam a necessidade de se tornarem autônomos?
De que talentos, habilidades e talentos precisaram para chegar onde chegaram? Quem os ajudou
a alcançar seus objetivos?
O coordenador deve fazer uma breve apresentação sobre adolescência, e como acontece
o processo de desligamento do jovem da instituição de acolhimento. A seguir apresentar um jogo
que estimule o levantamento das próprias habilidades, talentos e interesses, assim como fazer o
mapa de sua rede pessoal, de modo que os faça refletir em como podem contribuir com o projeto
de vida dos jovens.
Quadro XXVI

TÉCNICA: QUEM SOU EU, O QUE FAÇO E
O QUE GOSTO DE FAZER? MINHAS HABILIDADES,
MEUS TALENTOS E INTERESSES
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Objetivo

Propiciar um momento para o reconhecimento do papel
profissional e dos principais passatempos. Buscar identificar as
próprias habilidades, talentos e interesses que contribuíram para
cada um alcançar as suas metas.

Material

Cartolina ou papel pardo, revistas ou gravuras, tesoura e cola.

Consigna

Para aquecer o grupo, pedir para que “se levantem, andem
pela sala e sempre que cruzarem com alguém, diga ‘baixinho’
o próprio nome e uma habilidade ou talento.” Após, solicitar
que “encontrem um lugar para se sentarem e que escolham
o material para construírem um cartaz que traduza para o
grupo o seu papel profissional e os seus passatempos”.
É importante que incluam não apenas a profissão, mas outras
atividades que desenvolvem em suas vidas.

Instrução

Se o grupo for muito grande, realizar a tarefa individualmente e
compartilhar em subgrupos. Escolher um dos trabalhos para
apresentar ao grupo.

Consigna

Após apresentação dos cartazes, solicitar que cada um “faça o
mapa de sua rede pessoal, ou de quais pessoas ou instituições
contribuíram para a realização de seu projeto de vida.”

Compartilhamento

Quais os sentimentos e comportamentos emergentes do
trabalho?

Processamento

A partir de suas profissões, talentos e habilidades, como podem
contribuir para o projeto de vida dos adolescentes que se tornarão
seus afilhados? Discutir a importância, para o adolescente, de
uma pessoa de referência com quem tenha um vínculo seguro,
para sustentar o seu projeto de vida.
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SEXTA OFICINA
Que padrinho ou madrinha eu quero ser?
Objetivos: Treinar o papel de padrinho/madrinha e se colocar no lugar do outro.
Após a presença em todas as oficinas, entende-se que os participantes já tenham alguma
clareza sobre o seu papel na vida dos afilhados. Como poder participar e que padrinho ou
madrinha podem se tornar. Porém, muitas vezes ainda paira dúvida sobre o seu papel. Nesse
momento realizamos uma dramatização, oferecendo os diversos papéis para que possam decidir
melhor a sua atuação.
Nesta última Oficina também é importante que o grupo se auto avalie sobre os principais
conceitos do Apadrinhamento Afetivo. O que é? O que pode e o que não pode? Regras e limites?
Para isto, apresentamos uma lista de “conceitos” e deixamos que respondam se é mentira ou
verdade. (ANEXO V)
No final da Oficina, fazer a avaliação de como cada participante chegou e como está saindo.
Geralmente se faz esta avaliação de maneira lúdica, solicitando que cada um encontre uma gravura
que represente a sua chegada e uma gravura que represente como está saindo.
Quadro XXVII

TÉCNICA: TOMADA DE PAPÉIS.
PADRINHO/MADRINHA E AFILHADO (A)
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Objetivo

Permitir que os pretendentes vivenciem seus papéis como
padrinhos ou madrinhas e se coloquem no lugar do afilhado (a)
para identificar suas reais necessidades.

Aquecimento

Formar 5 subgrupos. Jogos cooperativos: Animais.

Consigna

Sem comentários, pedir que cada participante pegue um papel
contendo o nome de um bicho: gato, cachorro, galo/galinha, bode
e pato. Depois, solicitar que “andem pela sala, fechem os olhos
e usem a voz do animal escolhido para procurar o seu bando.”
(Podem-se usar vendas para os olhos).

Consigna

Após a formação dos subgrupos, cada subgrupo deve escolher
uma história infantil e fazer a leitura (aquecimento para a cena
dramática). Solicitar aos subgrupos que “criem uma cena
dramática com os personagens: padrinho ou madrinha, afilhado
(a); técnico de instituição e outros personagens que acharem
adequados para compor a cena.”

Observação

Os Egos-auxiliares devem sugerir lugares e passeios culturais que
contribuam para a formação dos envolvidos, bem como tarefas
do cotidiano e rotinas, e fazer o papel de algumas AMEAÇAS
para o vínculo.

Livros infantis

O homem que amava caixas (O afeto pode ser demonstrado
através de pequenos atos...); Um porco vem morar aqui!
(Preconceito. Como lidar com o social); Eu tenho um pequeno
problema, disse o Urso! (A escuta do outro. Eu estou dando o
que o outro precisa, ou o que eu “acho” que ele precisa?); Gente
que mora dentro da gente. (Como lidar com a diversidade de
personagens que vamos conhecendo ao longo de nossas vidas.
Como entro na vida do outro e como o outro entra na minha vida?);
Capítulo 21 do Pequeno Príncipe. (Como vai se construindo ou
sustentando o vínculo?).

Compartilhamento

Como foi representar esse papel? Que sentimentos emergiram?

Processamento

Como posso construir o meu papel de padrinho e madrinha? Abrir
espaço para que possam dizer se estão prontos ou se precisam
de mais algum tempo para assumirem esse papel.
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3. A SELEÇÃO E A PREPARAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES
INCLUÍDOS NO PROGRAMA
Com relação à seleção de crianças e adolescentes para participarem do Programa,
recomenda-se que seja feita por consenso entre as equipes técnicas das instituições de
acolhimento e as equipes psicossociais da Vara da Infância e da Juventude.
Tal entendimento se justifica pela relevância do papel de cada uma dessas
instituições no exercício da garantia, excepcionalidade e provisoriedade do afastamento
do convívio familiar. A Vara da Infância, por ser o órgão responsável pelo acompanhamento
e fiscalização dos serviços de acolhimento e pelos estudos psicossociais das crianças
e dos adolescentes, que resultam em decisões de reintegração familiar, destituição do
poder familiar, processos de guarda, tutela, colocação em família substituta e outras
medidas. E os serviços de acolhimento, por meio de suas equipes técnicas, em parceria
com os cuidadores, profissionais que compartilham as rotinas dos sujeitos em situação de
acolhimento, porque conhecem suas histórias, comportamentos, desejos e necessidades
e porque reúnem os pré-requisitos necessários para fazer uma escuta cuidadosa e
qualificada, de maneira que facilite o processo de vinculação com os futuros padrinhos e
madrinhas.
Conforme o documento Orientações Técnicas (MDS/SDH/CONANDA/CNAS, 2009p.
57), deverão participar do Programa:
prioritariamente crianças e adolescentes com previsão
de longa permanência no serviço de acolhimento, com remotas
perspectivas de retorno ao convívio familiar ou adoção, para os quais
vínculos significativos com pessoas da comunidade serão essenciais,
sobretudo, no desligamento do serviço de acolhimento.
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A PRÁTICA DA PREPARAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES
A preparação das crianças e dos adolescentes é realizada juntamente com equipe técnica
da instituição de acolhimento. Deve acontecer concomitantemente às oficinas de preparação de
pretendentes a padrinhos e madrinhas. Este trabalho deve ser supervisionado pela coordenação
técnica do projeto. Cada instituição de acolhimento pode contar com até dois estagiários
de Psicologia e/ou Serviço Social, a depender do número de crianças e adolescentes de cada
instituição. São realizadas 5 oficinas com 3 horas de duração cada. São 3 oficinas com temas
gerais sobre o Apadrinhamento Afetivo e 2 oficinas dirigidas aos adolescentes com idade acima
de 16 anos de idade.

PRIMEIRA OFICINA
Apresentação do programa. Conceitos e referencial legal. O Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diferença entre adoção, apadrinhamento e colaborador. Mitos e verdades sobre o apadrinhamento.
A apresentação do Programa para as crianças e os adolescentes deve seguir o mesmo roteiro de
apresentação aos outros participantes. Porém, deve-se fazer isto de maneira lúdica, em um vocabulário
mais apropriado para esses sujeitos.
A seguir descrevemos alguns conceitos que passamos para o grupo de crianças e adolescentes:
Apadrinhamento Afetivo
Um programa para crianças acima de 10 anos de idade e adolescentes que moram em
Entidades de Acolhimento.
O Apadrinhamento Afetivo deve PROPORCIONAR às crianças e aos adolescentes:
»» Um encontro de afeto e de amizade entre as pessoas da comunidade e as
crianças e adolescentes: Padrinhos/madrinhas e afilhados (as)
»» Atenção individualizada, aconselhamento, apoio e acompanhamento escolar,
ampliando suas oportunidades de convivência familiar e comunitária.
»» A formação de um projeto de vida e o desenvolvimento da autonomia e a
orientação profissional.
Qual a referência legal para a execução do apadrinhamento afetivo?
O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a defesa dos direitos
da criança e do adolescente deve ocorrer a partir de uma ação conjunta e articulada entre família,
sociedade/comunidade e Estado. E o art. 92, item IX que determina a participação de pessoas na
comunidade no processo educativo.
Para isto, usamos a versão em quadrinhos do Maurício de Souza, com a “Turma da Mônica” que,
numa linguagem acessível, dispõe suas determinações e princípios de maneira lúdica e compreensível.
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Quem pode ser padrinho e madrinha?
»» Pessoas da comunidade que possam oferecer cuidados, carinho e atenção
individualizada, ou seja, apenas a uma criança ou adolescente;
»» Que tenham mais de 21 anos de idade e que não esteja pretendendo
adotar, mas apenas ser padrinho ou madrinha;
»» Que tenham tempo para se encontrar com seu afilhado pelo menos de 15
em 15 dias;
»» Que tenham compromisso, responsabilidade e respeito com a história de
cada criança/adolescente;
»» Pessoas que desejem colaborar com o projeto de vida e a promoção da
autonomia de adolescentes, por ocasião da saída da Instituição.
»» Que não possuam demanda judicial, ou seja, que nunca tenham cometido
nenhuma infração contra crianças ou adolescentes;
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»» Que façam o curso de padrinhos e madrinhas e participem dos encontros
de acompanhamento;
»» Que possam zelar pela integridade física e moral do afilhado quando em
sua companhia.
O que saber sobre o Apadrinhamento Afetivo?
»» Apadrinhamento é sempre AFETIVO. Significa ter uma relação de
amizade com um adulto - padrinho ou madrinha -, que deseje cuidar,
acompanhar, conversar, aconselhar, brincar, passear, ler, estudar, jogar,
apoiar o projeto de vida etc.
»» Padrinhos e madrinhas não podem dar presentes todos os dias, mas apenas
em datas festivas, e se quiserem, pois não é uma obrigação: Aniversário,
Natal, Dia das Crianças.
»» Apadrinhamento não é ADOÇÃO:
• No apadrinhamento afetivo se constrói um laço de amizade. Os adultos
se tornam padrinhos ou madrinhas e as crianças ou adolescentes se
tornam afilhados e afilhadas.
• Na adoção se constrói um laço de filiação. Os adultos se tornam pais
e mães e as crianças e os adolescentes se tornam filhos e filhas.
• Padrinhos, madrinhas, afilhados e afilhadas devem continuar
morando em suas próprias casas. Mas podem se visitar e passar
finais de semana, datas festivas e viajar juntos, quando a Vara da
Infância autorizar.
»» Padrinho ou Madrinha é diferente de colaborador ou de um simples
voluntário.
• Um Colaborador é um voluntário que deseja contribuir com a
instituição, com a equipe técnica, com os cuidadores, com as
crianças e os adolescentes, mas não está disposto a dar atenção
individualizada e com afeto a cada criança ou adolescente.
• O Colaborador contribui com serviços (psicólogos, médicos,
dentistas, motoristas, informática, reforço escolar etc.); contribui com
doações (roupas, alimentos, livros, transporte etc.).
• Os Padrinhos/Madrinhas são pessoas preparadas para dar afeto e
atenção individualizada a seus afilhados e afilhadas.
• Padrinhos e Madrinhas devem ser chamados pelo nome ou, se
preferirem, de padrinho ou madrinha.
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Como acontece?
Todos os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos que trabalham com a convivência
familiar e comunitária devem conhecer o programa e estar preparados.

»» Pessoas da comunidade se inscrevem e fazem o Curso de Preparação para
Padrinhos e Madrinhas;
»» Crianças e adolescentes fazem o Curso de Preparação para serem Afilhados
ou Afilhadas;
»» Crianças e adolescentes encontram seus padrinhos ou madrinhas e iniciam
a convivência até o surgimento de uma amizade estável, em que ambos
confiem um no outro;
»» Após o tempo de convivência, todos celebram o apadrinhamento.
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Para aquecer as crianças e os adolescentes para o trabalho, fazemos uma brincadeira e em
seguida fazemos a apresentação.
Quadro XXVIII

TÉCNICA: APRESENTAÇÃO COM GRAVURAS
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Objetivo

Gravuras ou cartões postais diversos. Cartolina ou papel pardo,
tesoura e cola.

Consigna

Espalhar gravuras no centro da sala e solicitar que “cada
um escolha uma gravura com que se identifique, goste ou
ache interessante”; “Apresentar-se dizendo o nome, a idade e
porque escolheu aquela gravura.” Após a apresentação fazer a
colagem da gravura na cartolina ou papel pardo. Quando todos
se apresentarem e colarem as gravuras, dizer o que o cartaz
representa o grupo.

Compartilhamento

Como foi escolher uma gravura que o representasse? Foi difícil?
Fácil? A gravura escolhida tem realmente algum sentido? O que
sentiu ou percebeu das gravuras escolhidas pelos colegas? Será
que o cartaz representa aquele grupo?

Processamento

Falar sobre o funcionamento do grupo, sigilo e ética.

SEGUNDA OFICINA
Expectativas e Motivações para o Apadrinhamento Afetivo.
Quadro XXIX
Nas oficinas com as crianças e os adolescentes recomenda-se fazer uma brincadeira para
aquecimento. Ou para desaquecer, caso o grupo esteja muito agitado.

TÉCNICA: JOGO DO CONTORNO
Objetivo

Produzir um cartaz com suas expectativas sobre os padrinhos
e madrinhas.

Material

Papel pardo, gravuras, revistas, lápis de cor, giz de cera,
canetinhas, tesoura e cola.

Consigna

Em duplas, solicitar que “se deitem sobre o papel para a demarcação
do seu contorno.” Após, solicitar que cada um “preencha o seu
contorno, com gravuras, palavras e desenhos que representem o
que esperam do padrinho/madrinha.” (Expectativas).

Compartilhamento

O que acharam de fazer esse trabalho. Que sentimentos, emoções
ou sensações tiveram. O que foi melhor: fazer o contorno do outro
ou quando fizeram o seu próprio contorno?

Processamento

Pedir para que comentem o significado de cada coisa colocada.
Aproveitar para trabalhar alguns mitos e distorções sobre padrinhos
e madrinhas: não é adoção; não é ajuda financeira; não podem se
encontrar a qualquer hora; padrinhos e madrinhas não precisam ser
ricos; etc. Atenção para suas falas e expressão corporal.
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TERCEIRA OFICINA
Construção do Vínculo: Comunicação, limites e regras de convivência.
Quadro XXX

TÉCNICA: TELEFONE SEM FIO
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Objetivo

Trabalhar a comunicação. A importância de transmitirmos o que
ouvimos corretamente.

Consigna

Todos em círculo. “O primeiro deve transmitir uma mensagem no
ouvido do primeiro colega à direita e esse deve repetir a frase no
ouvido do outro até chegar ao último”. Esclarecer que a mensagem
deve ser transmitida de forma que ninguém escute, com exceção
daquele que a está recebendo. O último participante deve falar
a mensagem que recebeu. Em seguida, revelar a mensagem
inicialmente transmitida (escrever antes).

Compartilhamento

Como se sentiu fazendo a brincadeira?

Processamento

Embora seja uma brincadeira, o que podemos aprender com ela?
Destacar a importância de transmitir corretamente o que ouvimos
de alguém. Aproveitando o tema da lição, reforçar a autenticidade
que devem ter as palavras proferidas.

Quadro XXXI

TÉCNICA: CIRANDA DOS SONHOS
Objetivo

Trabalhar “o dar e o receber”, as frustrações e as dificuldades de
relacionamentos.

Consigna

As crianças em círculo, próximas umas das outras. Solicitar
que “façam um desenho”. Após um tempo, pedir para “passar o
desenho para a direita”, após mais um tempo “passar novamente
o desenho até retornar para a pessoa que iniciou o desenho”.
Observação: Importante que as regras do jogo estejam claras
antes do início.

Compartilhamento

Como passei o meu desenho e como recebi o desenho do outro?
Como foi o resultado? Satisfeito? Frustrado?

Processamento

Em todo relacionamento existe uma troca. Se eu dou afeto eu
recebo afeto, se eu dou indiferença eu recebo indiferença. Sendo
agressivo com o outro, receberei agressividade.

Encerramento

Passar o vídeo “Ponte”.
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QUARTA OFICINA
O encontro e a convivência padrinhos/madrinhas e afilhados (as). Tempo de espera.
Antes de iniciar a Oficina fazer uma revisão dos conceitos do apadrinhamento aprendidos
até aquele momento. Selecionar várias frases sobre apadrinhamento, algumas verdades e outras
mentiras, e perguntar ao grupo o que eles acham. (ANEXO VI).
Quadro XXXII

TÉCNICA: TOMADA DE PAPÉIS
PADRINHO/MADRINHA E AFILHADO (A)
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Objetivo

Permitir que crianças e adolescentes se coloquem no lugar do
padrinho/madrinha e outros personagens do Programa.

Material

Diversas fantasias ou elementos para compor as cenas: chapéu,
gravata, carteira, óculos, peruca, chave, celular, espelho, casaco,
echarpe, bolsa etc.

Consigna

Formar dois, três subgrupos ou mais subgrupos, a depender do
número de crianças e adolescentes participantes. Solicitar aos
subgrupos que “criem uma cena dramática com os personagens:
padrinho ou madrinha, afilhado (a); técnico de instituição e outros
personagens que acharem adequados para compor a cena.”

Compartilhamento

Como se sentiu na representação daquele papel? O que
gostaria de mudar?

Processamento

Falar sobre os vários perfis de padrinhos e madrinhas; que o
apadrinhamento nem sempre ocorre no primeiro momento;
que também alguns ainda não serão apadrinhados, pois nem
sempre há pessoas suficientes para todos; alguns candidatos a
padrinhos e madrinhas não atendem às expectativas de algumas
crianças; que o Programa vai fazer muitos “cursos de padrinhos e
madrinhas” para ampliar as chances de todos.
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Quadro XXXIII

TÉCNICA: CONSTRUÇÃO DO DIÁRIO
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Objetivo

Permitir que crianças e adolescentes se coloquem no lugar do
padrinho/madrinha e outros personagens do Programa.

Material

Caderno brochura pequeno, tecido com várias estampas, cola,
tesoura, lápis, caneta, canetinhas, lápis de cor, fita, fotos,
botão, adesivos e outros adereços para decorar o caderno.

Consigna

Discorrer sobre tudo que foi vivenciado até aquele momento,
falar de conceitos de apadrinhamento, o que pode e o que não
pode, limites, regras etc. Falar sobre as expectativas de cada um.
E o que vamos fazer com essas informações se ainda não se tem
um padrinho ou madrinha? Pensando nisto, “convidamos vocês
para construírem um objeto que deverá acompanhar vocês
nesse tempo de espera, que pode ser curto ou longo, ainda não
sabemos.”

Escolher o caderno

“Prestar atenção naquele caderno, pois a partir de agora ele será
transformado em seu diário, ou seja, o lugar onde você vai poder
registrar essa espera. Pode escrever coisas boas ou ruins, tristes
ou alegres, pode colar fotos ou gravuras, poemas, músicas, pode
desenhar etc. E quando encontrar o padrinho ou madrinha, vocês
podem continuar a usar o diário juntos.” Escolher um material
(tecido, por ex.) e encapar o caderno. Colocar adornos, fotos, e
desenhar o próprio nome na primeira página.

Compartilhamento

Como se sentiram trabalhando o seu caderno para o tempo de
espera do padrinho/madrinha? Foi difícil ou tranquilo? Encontrou
os objetos que desejava? E no final gostou do resultado?

Processamento

Como cada um pretende esperar o seu padrinho ou madrinha?
Este é um tema bem difícil. Algumas pessoas sabem esperar, outras
são muito ansiosas e terminam desistindo do objeto desejado. Por
isso vocês produziram um caderno que servirá como um amigo
virtual que ajudará a elaborar esse tempo de espera. Cada um deve
preenchê-lo com o que desejarem. Podem ser fotos, gravuras,
boletins, cartões, bilhetes, desenhos. O importante é que o objeto
traduza o sentimento daquele tempo.

155

D) Etapas e Procedimentos para Implantação do Programa

QUINTA OFICINA
Construção de um Projeto de Vida: Ressignificação da História de Vida: passado, presente
e futuro. O desenvolvimento da autonomia: Autocuidado, autoestima e autoconfiança. O processo
de escolha; as profissões e o mercado de trabalho.
Esta Oficina é realizada somente com os adolescentes com idade acima de 16 anos.
O objetivo é abrir um espaço de compartilhamento das angústias ou expectativas com relação ao
desligamento da instituição. Questionar sobre o projeto de vida, a rede pessoal de cada um; estudo
e trabalho; que profissão gostaria de aprender ou que passatempo pretende ter na sua vida. Por ser
um tema bastante extenso, recomenda-se que a equipe técnica da instituição desenvolva com eles
o projeto de vida. Como técnicas sugerimos aquelas descritas nos Quadros XX (p. 200) e XXI (p.204).
Preparar alguém para viver não se faz com frases, mas
convivendo. Preparar alguém para futuros relacionamentos, para
ter um dia sua profissão, sua família, sua vida, se faz sendo humano,
sendo terno, sendo generoso, sendo firme, sendo ético. Sendo gente.
(LUFT, 2003, p.47)
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4. APROXIMAÇÃO: A BUSCA ATIVA DO AFILHADO E O TEMPO DE
CONVIVÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO
Após as oficinas, os candidatos a padrinhos e madrinhas farão uma busca ativa de seu
afilhado. Deverão agendar encontros com a equipe técnica da instituição, com o objetivo de
conhecer a instituição e melhor compreender a demanda das crianças e dos adolescentes.
A equipe técnica da instituição de acolhimento deverá ter em mãos o perfil de cada criança/
adolescente. Deverá conhecer as habilidades e interesses dos adolescentes para propor o
pareamento com o padrinho/madrinha mais próximo do desejo da criança/adolescente.
Esses encontros serão supervisionados inicialmente pela equipe técnica do Programa.
Após o encontro padrinho/madrinha–afilhado(a), inicia-se a convivência. A equipe técnica
da instituição de acolhimento se responsabiliza por fazer uma visita à residência do padrinho/
madrinha, com o objetivo de avaliar o ambiente e o contexto em quem vivem. O tempo de
convivência deve ser supervisionado pela equipe da instituição e seguir as seguintes orientações:
a.

Inicialmente, os encontros devem ser realizados na instituição e sob a
supervisão da equipe técnica. A seguir podem-se permitir saídas para
passeios, mediante autorização da instituição, não podendo implicar
em pernoite nem interferência nos horários das atividades de natureza
educacional ou religiosa, desenvolvido pela instituição.

b.

A critério da equipe, a criança ou adolescente pode pernoitar com o padrinho
ou madrinha, devendo comunicar à Vara da Infância e da Juventude.

c.

O horário de retirada e de retorno do(a) afilhado(a), deve ser estipulado pela
Instituição de Acolhimento.

d.

Viagens com o(a) afilhado(a) somente poderão acontecer no período de férias
escolares, assim como em caso de feriados prolongados, em sua companhia,
e deverão ser comunicadas à Instituição de Acolhimento com até 10(dez)
dias de antecedência, para que sejam tomadas as providências necessárias
junto à Vara da Infância e da Juventude.

5. RITUAL DE CELEBRAÇÃO
Concluído o estágio de convivência, os parceiros do programa assinam Termo de
Compromisso (Vara da Infância, OnG, Entidade de Acolhimento e Padrinho/Madrinha e o(a)
Afilhado(a) que participam de um ritual de celebração). (ANEXO VII)
Para esta etapa, os padrinhos e madrinhas poderão convidar seus familiares e amigos,
bem como as crianças e adolescentes apadrinhados podem levar seus convidados: amigos,
cuidadores, entre outros do seu interesse.
Para simbolizar o encontro, construímos um quebra-cabeça com uma foto do padrinho/
madrinha com seu afilhado/afilhada. Na celebração, entregamos as peças aos pares e pedimos
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que montem juntos o quebra-cabeça. Após, ambos leem e assinam o Termo de Compromisso
Afetivo. (ANEXO VIII).
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6. APOIO E ACOMPANHAMENTO
São realizados encontros com os padrinhos/madrinhas e equipe técnica dos serviços de
acolhimento, para apoio, acompanhamento e orientação. Orienta-se para que se disponibilize
espaço e tempo para encontros de apoio e acompanhamento com as crianças e os adolescentes.
Os encontros são realizados mensalmente, com 3 horas de duração, mediados por um psicólogo
e um assistente social, e 2 estagiários que contam com a supervisão da coordenação do projeto.
Os encontros ocorrerão por 10 meses, a partir da data da celebração do apadrinhamento
São objetivos desta etapa: a) fornecer suporte aos padrinhos e madrinhas de maneira a
dirimir a angústia que o processo de adaptação pode provocar; b) desenvolver temas referentes
ao processo de vinculação, tais como: limites, sexualidade, aprendizagem, preconceitos, ciúmes,
agressividade; c) disponibilizar artigos, livros, filmes e outros, como meios para discutir temas
relativos à convivência familiar e comunitária e o apadrinhamento afetivo.

159

160

REFERÊNCIAS BIBILOGRÁFICAS
AMB – Associação dos Magistrados do Brasil. Mude um Destino: Cartilha Passo a Passo. Adoção de
Crianças e Adolescentes no Brasil. 2008. Disponível em http://www.amb.com.br/mudeumdestino/
docs/Cartilha_Passo_a_Passo_2008.pdf. Acesso em 15/03/2015.
BOFF, L. Saber Cuidar: Ética do Humano – compaixão pela terra. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Julho, 1990.
________ . Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária. Dez, 2006.
BOWLBY, J. Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. (A. Cabral, Trad.) São Paulo: Martins
Fontes, 1997.
________ . Apego: A Natureza do Vínculo. Volume 1 da Trilogia Apego e Perda. (A. Cabral, Trad.) São
Paulo: Martins Fontes, 2002.
COSTA, L.F. e CAMPOS, N.M.V. A Avaliação Psicossocial no Contexto da Adoção: Vivências das
Famílias Adotantes. Psicologia: Teoria e Pesquisa Set-Dez 2003, Vol. 19 n. 3, pp. 221-230. Disponível
em http://www.scielo.br/pdf/ptp/v19n3/a04v19n3.pdf. Acesso em 18/03/2015.
CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Encontros e Desencontros da Adoção no Brasil. Uma análise
do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça. 2013. Disponível em http://
www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_adocao_brasil.pdf. Acesso em
18/03/2015.
CYRULNIK, B. Os patinhos feios. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
________ . Autobiografia de um espantalho. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
DIAS, C. J. e LOPES, P. F. Compartilhar Jogos e Vivências: Manual Prático de intervenções grupais
em educação, saúde, empresas e organizações sociais. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2008;
DOLTO, F. Os Caminhos da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
________ . As Etapas decisivas da infância. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
________ . Destinos de Crianças: adoção, famílias, trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
FONSECA, J.S. Psicodrama da Loucura: Correlações entre Buber e Moreno. São Paulo: Ágora, 1980.
GHIRARD, M.L. A Busca das Origens: Revelação e Segredo. Algumas ideias a respeito da Revelação.
disponível em http://gaasp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=352%3Aabusca-das-origens-revelacao-e-segredo&catid=58%3Areflita&Itemid=73&limitstart=1. Acesso
em 18/03/2015.

161

Referências Bibliográficas

GONÇALVES, C.S., WOLFF, J.R., ALMEIDA, W.C. Lições de Psicodrama: Introdução ao pensamento
de J.L. Moreno. São Paulo: Ágora, 1988.
GUIMARÃES,F.L.; SILVA, M.P.O.; PEREIRA,S.K.R. Projeto Pré-Adoção: Transformando o Tempo
de Espera em Tempo de Preparação para a Adoção Legal. In: GALVÃO, I.; ROQUE,E. (Coord.).
Aplicação da Lei em uma Perspectiva Interprofissional: Direito, Psicologia, Psiquiatria, Serviço
Social e Ciências Sociais na Prática Jurisdicional. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.
Guirado, M.. Instituições e Relações Afetivas: o vínculo com o abandono. São Paulo: Summus
Editorial. 1986
GULASSA, M.L. Imaginar para Encontrar a Realidade. Neca – Associação dos Pesquisadores de
Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre Criança e o Adolescente. Coleção Abrigos em Movimento.
São Paulo, 2010.
GUTFREIND, C. Narrar, ser mãe, ser pai & outros ensaios sobre a parentalidade. Rio de Janeiro:
Difel, 2010.
JANISCH, H. e LEFFLER, S. Eu tenho um pequeno problema, disse o urso. São Paulo: Salamandra,
2008.
JUSTO, J. S. A institucionalização vivida pela criança de Orfanato. Em A. Merisse, J. S. Justo, L. C.
da Rocha e M. S. Vasconcelos (Org.), Lugares da infância: reflexões sobre a história da criança na
fábrica, na creche e no orfanato. São Paulo: Arte & Ciência. 1997
HAMAD, N. A criança adotiva e suas famílias. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2002.
________ . Adoção e parentalidade: questões atuais. Porto Alegre: CMC, 2010.
LEVINZON, G.K. A criança adotiva na psicoterapia psicanalítica. São Paulo: Escuta, 1999.
________ . Adoção: clínica psicanalítica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.
________ . Tornando-se Pais: a adoção em todos os seus passos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014.
LLAMAS, J.L.G. Educação a Distância – Conceituação. Disponível em http://www.ufpel.edu.br/crm/
pgl/computador/ead-conceituacao.doc. Acesso em 19/03/2015.
MALAQUIAS, M.C. Teorias de grupos e sociatria. In: NERY, M.P.; CONCEIÇÃO, M.I.G. (org.).
Intervenções grupais: o pscicodrama e seus métodos. São Paulo: Ágora, 2012.
MARIN, I. K. Família, Febem e Identidade. São Paulo: Escuta, 2ª ed. 2000
MARRA, M.M. O agente social que transforma: o sociodrama na organização de grupos. São Paulo:
Agora, 2004.
MEIRELES, C. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1990.
MORENO, J.L. Psicoterapia de Grupo e Psicodrama. Mestre Jou, São Paulo: 1974.

162

________ . Psicodrama. São Paulo: Cultrix, 1975.
MDS/SDH/CONANDA/CNAS. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes. Brasília: 2009.
NERY, M.P. Vínculo e Afetividade: Caminho das Relações Humanas. São Paulo: Ágora, 2014.
PAIVA. L.D. Adoção: Significados e Possibilidades. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
PEREIRA, S.K.R. Filho Adotivo, Família Feliz. Brasília: Correio Braziliense. Disponível em http://
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/05/23/interna_cidadesdf,193948/index.
shtml. Acesso em 20/04/2011.
ROSSETTI-FERREIRA, M.C. O apego e as reações da criança à separação da mãe. In Cadernos de
Pesquisa, Nº 48, pp. 3-19.1984.
SALAVERT, I.T. Os Novos Desafios da Adoção: Interações psíquicas, familiares e sociais. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud, 2010.
SANICOLA, L. Il dono della famiglia. Milano: Paoline, 2002.
________ . As dinâmicas de rede e o trabalho social. São Paulo: Veras, 2008.
SCHETTINI, L.F. Compreendendo os Pais Adotivos. Recife: Bagaço, 1998
________ . Adoção, Origem, Segredo e Revelação. Recife: Bagaço, 1999.
________ . Amor perdido de amor: As relações afetivas na família. Recife: Bagaço, 2000.
________ . Compreendendo o Filho Adotivo. Recife: Bagaço, 2006.
SILVA, M.P.O., GUIMARÃES, F.L. e PEREIRA, S.K.R. Caminhos para Adoção. In LADVOCAT C. e
DIUANA S. Guia de Adoção: No Jurídico, no Social, no Psicológico e na Família. São Paulo: Roca,
2014.
SLUZKI, C.E. A rede social na prática sistêmica: alternativas terapêuticas. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 1997.
SPECK, V.R. La intervención en red social: Las terapias de red, teoria y desarrollo. In: La práctica de
la terapia de red. Barcelona: Gedisa, 1989.
TRINDADE-SALAVERT, I. Os Novos Desafios da Adoção: Interações psíquicas, familiares e sociais.
Rio de Janeiro; Companhia de Freud, 2010.
VELUDO, C.M.B e SILVA, M.S. A Fantasia e a Construção de Vínculos na Adoção Tardia. Disponível
em http://www.aconchegodf.org.br/biblioteca/artigos/Texto_Oficina_Cassio.pdf. Acesso em
06./04/2015
VÍDEO “Uma Família para Maria”. Coleção “Direitos do Coração”. Agência Canadense para o

163

Referências Bibliográficas

Desenvolvimento Humano. Aquisição e Contato: imprensa.bsb@international.gc.ca.
WEBER, L.N.D. Aspectos Psicológicos da Adoção. Curitiba: Juruá Editora, 1999.
________ . Adote com Carinho: um manual sobre aspectos essenciais da adoção. Curitiba: Juruá
Editora. 2011.
WINNICOTT, D.W. A família e o desenvolvimento individual. São Paulo: Martins Fontes, 1965/2001.
________ . Privação e Delinquência. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
YOZO, R.Y.K. 100 Jogos para grupos: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e
clínicas. São Paulo: Ágora, 1996.

164

ANEXOS

Anexos

166

ANEXO I:
LEVANTAMENTO DE EXPECTATIVAS
PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA ADOÇÃO
Bem-vindo (a) ao Pré-Adoção!
Para melhor atendê-lo (a), gostaríamos que você falasse um pouco sobre você.
1. O que levou você a querer adotar uma criança?
2. O que você espera com a adoção?
3. Como tem sido para você esse tempo de espera?
4. Quais são suas principais dúvidas sobre adoção neste momento e/ou que questões você
gostaria de cuidar?
5. Características da criança que você deseja a adotar:
Sexo: 			

_________________

Cor: 			

_________________

Saúde: 			

_________________

Idade: 			

_________________

Grupo de irmãos _________________
Quantidade: 		

_________________

6. Outros comentários e ou observações:
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ANEXO II:
TERMO DE CESSSÃO DE USO DE IMAGEM E ÁUDIO
Eu, __________________________________________________________________, brasileiro(a), natural
de *___________________, estado civil, ___________________, profissão __________________________,
RG No. ____________________SSP/_____, expedido em _______________________________, CPF
No. _______________________________________ residente à _____________________________
__________________________________________
CEP:
______________________Cidade/Estado
__________________/_______. AUTORIZO ____________________________ inscrita no CNPJ No.
______________, localizada à ________________________________ ou a quem esta vier a indicar, a
utilizar e veicular gratuitamente, em qualquer forma e/ou em qualquer mídia, em qualquer cidade
ou país e por prazo indeterminado as minhas imagens e áudios referentes a este Programa. A
presente autorização é concedida a título gratuito.
* O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável
Por ser esta a expressão de verdade firmo o presente termo.
Local e data:
_____________________________________________
Assinatura
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ANEXO III:
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
PREPARAÇÃO DE FAMÍLIAS PARA A ADOÇÃO
Prezado participante,
A partir de sua vivência no processo de preparação para adoção realizado no período de
______________ a ______________, solicitamos que você responda esta avaliação. Não é necessário
se identificar, pois o mais importante é que você seja o mais sincero(a) possível. Suas observações,
comentários e sugestões são muito relevantes para o aprimoramento desse processo.
Procure se lembrar do primeiro dia do pré-adoção, e também de como você chegou, seus
pensamentos e sentimentos em relação ao pré-adoção.
Que informação tinha sobre o Programa?
O que imaginava que aconteceria aqui?
Que opinião tinha sobre o Programa?
Que opinião tinha sobre ser encaminhado para o Programa?
Como estava se sentindo?
Após o início dos encontros...
Como avalia o seu processo de preparação para adoção?
De que forma o pré-adoção contribuiu para o seu processo de preparação para adoção?
O que lhe chamou mais atenção no Programa Pré-adoção?
Que questões você ainda sente necessidade de aprofundar?
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Que sugestões você daria para a melhoria deste Programa?
Você pretende dar continuidade a sua preparação para adoção? De que forma?
Outros comentários e ou observações:

Nome do seu grupo de preparação: ___________________________________
Período: ___________________ a ___________________ de 20 ___
Agradecemos sua participação!
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ANEXO IV:
PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO
LEVANTAMENTO DE EXPECTATIVAS
Bem-vindo (a) à Capacitação para o Apadrinhamento Afetivo!
Para melhor atendê-lo(a), gostaríamos que você falasse um pouco sobre você.
(Obs.: não precisa assinar.)
1. Qual a sua motivação para apadrinhar uma criança/adolescente?
2. O que você espera do Apadrinhamento Afetivo?
3. Tem alguma preferência para apadrinhar (sexo, faixa etária, escolaridade)? Tem alguma restrição?
4. Você integra o Cadastro Nacional da Adoção?
5. Outros comentários e observações:

______/______/______
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ANEXO V:
O QUE É APADRINHAMENTO AFETIVO?
MENTIRA OU VERDADE? (PARA PADRINHOS/MADRINHAS)
01. Apadrinhamento é a mesma coisa que adoção e guarda?

02. Quando eu apadrinho uma criança eu tenho os mesmos direitos que um guardião?

03. Apadrinhamento é uma proposta para se formar vínculos seguros entre crianças/adolescentes
e padrinhos e madrinhas sem se constituir em guarda ou adoção?

04. Posso visitar o meu afilhado a qualquer hora que eu quiser?

05. Se eu quiser viajar com meu afilhado (a) eu preciso de um termo de autorização da Vara da
Infância e da Juventude?

06. Posso ser padrinho ou madrinha e visitar a criança somente quando eu tiver vontade?

07. Tenho que ter um compromisso firmado com a criança/adolescente e a instituição de
acolhimento sobre os dias de visitas ou passeios?

08. Posso levar muitos presentes, inclusive comida para o meu afilhado(a)?

09. As crianças e os adolescentes dos abrigos são crianças coitadinhas, e por isto precisamos
ajudá-las?

10. Padrinhos e madrinhas são papéis de pessoas muito caridosas, portanto os afilhados têm que
ficar muito agradecidos?

11. Posso deixar o apadrinhamento afetivo sem comunicar à criança e à rede (abrigo, Aconchego)?

12. Posso obrigar meu afilhado (a) a fazer um curso que eu queira?
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13. Posso entrar para o apadrinhamento para testar se eu quero ter um filho e depois resolvo
adotá-lo?

14. As crianças e os adolescentes que estão nos abrigos são órfãos?

15. As crianças e adolescentes acolhidos são vítimas de abandono, violência doméstica, abuso
sexual, negligência?

16. Posso me candidatar a padrinho ou madrinha mesmo fazendo parte do Cadastro Nacional da
Adoção?

17. Como padrinho ou madrinha posso dar atenção, carinho, posso levar para passear, passar fim
de semana em minha casa. Posso também orientá-la em sua formação profissional e ocuparme de cuidar de sua saúde e de sua educação?

18. Posso ser padrinho ou madrinha sem passar pelo Curso de Capacitação?

19. Devo ser uma pessoa de referência na vida dessa criança/adolescente?

20. Somente posso ser padrinho ou madrinha de crianças a partir de 10 anos de idade com
remotas chances de retorno à família de origem ou adoção?

21. Preciso preparar minha família de origem para apresentar o meu afilhado(a)?

22. Devo zelar pela integridade física e moral do meu afilhado(a) quando em sua companhia?

23. Penso que devemos ignorar a história de vida das crianças e os adolescentes dos abrigos
porque, afinal, são histórias tão sofridas?

24. Devo saber cuidar do meu afilhado respeitando a sua singularidade, pois entendo que ele é um
sujeito de direitos, desejos e sonhos?
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ANEXO VI:
O QUE É APADRINHAMENTO AFETIVO?
MENTIRA OU VERDADE? (PARA AFILHADOS)
01. Apadrinhamento é a mesma coisa que adoção e guarda?

02. Meu padrinho ou madrinha tem os mesmos direitos que um guardião?

03. Apadrinhamento é um encontro de afeto e amizade entre pessoas da comunidade e crianças e
adolescentes que moram em abrigos, na condição padrinhos, madrinhas e afilhados?

04. O padrinho ou madrinha pode me visitar a qualquer hora do dia ou da noite?

05. Se meu padrinho ou madrinha quiser viajar comigo, eles têm que pedir permissão aos diretores
do abrigo e à Vara da Infância e da Juventude?

06. O padrinho ou madrinha deve sempre combinar com seu afilhado o dia em que vai visitá-lo ou
buscá-lo para passear?

07. Quando eu combinar encontrar com meu padrinho ou madrinha eu posso desistir na última
hora, sem justificativa, somente porque eu não quero mais?

08. Posso pedir muitos presentes, inclusive comida, para o meu padrinho ou madrinha?

09. Posso conversar ou brincar com os filhos do meu padrinho ou madrinha?

10. Os padrinhos e madrinhas são pessoas muito ricas que podem me dar o que eu quiser?

11. Meu padrinho ou madrinha podem fazer comigo coisas que eu não gosto, ou que considero de
mau gosto?

12. Meu padrinho ou madrinha podem me ajudar a planejar meu projeto de vida, a descobrir ou que
eu quero ser quando crescer ou em que eu quero trabalhar?
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13. Posso deixar meu padrinho ou madrinha sem comunicar à ninguém, simplesmente abandoná-lo?

14. Meu padrinho ou madrinha podem me adotar?

15. Posso passear nos finais de semana com meu padrinho ou madrinha?

16. Posso frequentar a casa do meu padrinho ou madrinha?

17. Posso brincar, jogar bola, ir ao cinema, ir ao clube, ir a festas com meu padrinho ou madrinha?

18. Meu padrinho ou madrinha podem participar das atividades promovidas por minha escola,
igreja ou abrigo?

19. Posso conversar com meu padrinho ou madrinha sobre meus problemas ou dificuldades?

20. Posso desrespeitar as regras da casa do meu padrinho ou madrinha.

21. Meu padrinho ou madrinha podem se afastar de mim sem me avisar nada?

22. Quando eu estiver no carro ou na casa do meu padrinho ou madrinha eu posso mexer em tudo
sem permissão?

23. Quando eu estiver passando um final de semana com meu padrinho ou madrinha, eu posso
decidir que não vou voltar mais para o abrigo?

24. Eu posso telefonar para conversar com meu padrinho ou madrinha?

25. Posso pedir para meu padrinho ou madrinha me ajudar nos deveres escolares?

26. O padrinho ou madrinha é igual a um colaborador da instituição?
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27. Posso levar algum amigo ou meu irmão para passear com meu padrinho ou madrinha?

28. Posso dizer que não quero ter padrinho ou madrinha?
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ANEXO VII
TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO
Vara da Infância e da Juventude
ONG (Coordenadora do Programa)
Instituição de Acolhimento
Padrinhos e Madrinhas
O presente Termo de Compromisso se sujeita ao disposto nos seguintes Termos de Cooperação: a)
Termo de Cooperação Técnica Nº _____________, celebrado entre a Vara da Infância e da Juventude
do Distrito Federal e a ONG (coordenadora do programa); b)Termo de Cooperação Técnica Nº
_____________ celebrado entre a Instituição de Acolhimento _______________________________ e
a ONG coordenadora do programa; e, c) O contrato de participação de padrinhos e madrinhas
em capacitação para o Programa de Apadrinhamento Afetivo, e será regido pelas seguintes
condições:
1. A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE e a ONG designarão Gestores, como seus
representantes, a quem compete acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, também no
que tange à participação do(a) padrinho/madrinha e da Instituição de Acolhimento no Programa de
Apadrinhamento Afetivo;
2. A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ____________________________ participará ativamente
de todas as etapas de execução do Programa de Apadrinhamento Afetivo, motivando e
acompanhando as crianças e/ou adolescentes incluídos como afilhados, e se responsabilizará em
atender às atribuições designadas em Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a mesma e a
ONG;
3. O(A) PADRINHO/MADRINHA ____________________________________compromete-se, perante
o Juízo competente, a zelar pelo bem-estar do(a) afilhado(a) ________________________________
__________________________, Pasta Especial n. ____________________, filho (a) de _____________
_________________________________ e ______________________________________, nascido (a) em
_____/____/_____, tanto no contexto institucional quanto familiar, assumindo o compromisso de
assisti-lo afetivamente mediante contatos periódicos e sistemáticos, conforme horários e regras
estabelecidas pela Entidade de acolhimento e pela ONG;
4. O(A) PADRINHO/MADRINHA tem conhecimento do compromisso de frequentar as atividades
referentes ao Programa de Apadrinhamento Afetivo, bem como avisar sobre a impossibilidade
circunstancial de visitar o(a) afilhado(a) ou de continuar como padrinho/madrinha;
5. O presente TERMO DE COMPROMISSO autoriza o(a) padrinho/madrinha a manter contatos com
o(a) afilhado(a), inclusive retirando-o(a) da Instituição de Acolhimento, nas seguintes situações:
a.

Nos primeiros meses de participação no Programa, somente para passear, não
podendo implicar em pernoite nem interferência nos horários das atividades de
natureza educacional ou religiosa, desenvolvidas pela Instituição.
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b.

Após o prazo supra, poderá retirar para pernoite, desde que condicionado à aceitação
mútua da Instituição, devendo comunicar à Vara da Infância e da Juventude.
§ 1º - Sempre deve ser obedecido o horário de retirada e de retorno do (a) afilhado (a),
estipulado pela Instituição de Acolhimento. § 2º - viagem com o (a) afilhado (a) somente
poderá acontecer no período de férias escolares e, assim como em caso de feriados
prolongados em sua companhia, deverá ser comunicado à Instituição de Acolhimento
com até 10(dez) dias de antecedência para que sejam tomadas as providências
necessárias junto à VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE;

6. A participação como padrinho/madrinha afetivo (a) não implica nenhum vínculo jurídico nos termos
de Guarda, Tutela ou Adoção, em relação à criança ou adolescente apadrinhado (a);
7. O desligamento do(a) PADRINHO/MADRINHA se dará nos casos e formas seguintes:
a.

Ausência nas reuniões de acompanhamento, promovidas pela equipe técnica do (... ?)
na proporção de 03 (três) seguidas ou 06(seis) alternadas;

b.

Não visitar o (a) afilhado (a) durante 02(dois) meses seguidos, salvo entendimento
prévio com a equipe técnica da Instituição de Acolhimento.

c.

Comportamento social incompatível.

d.

§ 1º - Na ocorrência de qualquer das hipóteses acima previstas, a Instituição de
Acolhimento comunicará à coordenação do Programa que dará ciência à VARA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no prazo de até 15(quinze) dias.

E por estarem assim justas e compromissadas, assinam as partes este Instrumento em 04(quatro)
vias de igual teor.

Local, data
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VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE		

ONG (COORDENDAOR DO PROGRAMA)

ENTIDADE DE ACOLHIMENTO			

PADRINHO/MADRINHA

ANEXO VIII:
DIPLOMA AFETIVO
Por este instrumento particular, JOANA DE TAL, de agora em diante denominada madrinha,
e LARISSA BELTRANA, de agora em diante denominada afilhada, firmam de comum acordo,
compromisso de amizade e prometem se cuidar e se respeitar, com ternura e paciência, com
afeto e bom humor, verdade e responsabilidade, honrando as suas vidas com a construção de um
vínculo de afeto seguro e duradouro.

LOCAL E DATA:

____________________________________

____________________________________

JOANA DE TAL					

LARISSA BELTRANA

Testemunhas:
____________________________________
____________________________________
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ANEXO IX:
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PREPARAÇÃO DE CANDIDATOS A PADRINHOS/MADRINHAS

Prezado participante,
A partir de sua vivência no processo de preparação para o APADRINHAMENTO AFETIVO realizado
no período de ____________ a ____________, solicitamos que você responda esta avaliação. Não
é necessário se identificar, pois o mais importante é que você seja o mais sincero (a) possível.
Suas observações, comentários e sugestões são muito relevantes para o aprimoramento desse
processo.
Procure se lembrar do primeiro dia do curso, de como você chegou, seus pensamentos e
sentimentos em relação ao Programa.
Que informação tinha sobre o Programa?
O que imaginava que aconteceria aqui?
Que opinião tinha sobre o Programa?
Que opinião tinha sobre ser encaminhado para o Programa?
Como estava se sentindo?
Após o início dos encontros...
Como avalia o seu processo de preparação para ser padrinho/madrinha?
Que questões você ainda sente necessidade de aprofundar?
Que sugestões você daria para a melhoria desse Programa?
Você pretende dar continuidade ao Programa?
Outros comentários e ou observações:
Nome do seu grupo de preparação: _____________________________________________
Período: ___________________ a ___________________ de 20_____.

Agradecemos sua participação!
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ANEXO X:
PALAVRA DE ESPECIALISTA
CYNTHIA LADVOCAT
Psicóloga. Psicanalista e Docente da Sociedade Psicanalítica do RJ, mestre em Psicologia na área
de Adoção - PUC Rio; Membro da European Family Therapy Association, Conselheira da Associação
Brasileira Terra dos Homens. Autora do livro Mitos e segredos sobre a origem da criança na família
adotiva e uma das Organizadoras do livro Guia de Adoção.
Entrevista realizada em 11/10/2014, nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP, em Brasília-DF, por
Helena Martinho.

Helena: Cynthia, qual a importância de se trabalhar o pós-adoção?
Cynthia: O trabalho de pós-adoção que é basicamente realizado pelos grupos de apoio
à adoção ou por profissionais da adoção, no momento em que a criança já está adotada pelos
pais. Consideramos que é uma família. As Varas de Infância fazem o trabalho de habilitação dos
pais, trabalho com a criança e, do momento em que a adoção é deferida, a partir da sentença,
a família já pode seguir em frente. Então o trabalho de pós-adoção é realizado nos grupos de
apoio à adoção ou por profissionais com experiência nessa área. Eu acho que é extremamente
importante, porque eu trabalho muito em consultório. A minha clinica é privada. Trabalho com pais
que adotaram uma criança, seja bebê ou seja uma adoção tardia. Mas, quando aparece alguma
dificuldade, por exemplo, uma dificuldade escolar, que é um sintoma de uma criança, mas que
não necessariamente e exclusivamente de uma criança adotiva, os pais podem atribuir aquele
problema na escola como reflexo e resultado do fato da criança ser adotada. É importante junto
aos pais o levantamento dos mitos e preconceitos. A criança pode desenvolver alguns fantasmas
e medos sobre a sua vinculação adotiva. Por exemplo, quando a criança acredita que aqueles
pais são chatos, são rabugentos, não deixam fazer nada porque ela é uma filha adotiva, ou porque
eles são adotivos. E, se ela tivesse ficado na sua família, teria tido uma vida melhor. Por isso o
trabalho com esses mitos na pós-adoção é importante, inclusive pelo processo de idealização.
Por exemplo, uma criança que é adotada mais velha, com 6/7 anos ou 10 anos, ela pode pensar
que vai pra uma família e vai ser como se fossem férias pra sempre: não vai ter mais regras porque
o abrigo tinha regras; vai poder comer o que quiser porque no abrigo é aquela comida já servida;
vai poder ter as roupas e brinquedos e não vai ter que dividir com ninguém... e, quando ela chega
na família adotiva, de repente ela vê que tem regras, tem comida que por acaso ela não gosta,
que ela tem que dividir, sim, com outros irmãos ou com primos. Ela pode se decepcionar frente a
sua idealização daquela “família margarina”, daquela família perfeita que ela vê nos anúncios de
televisão. O trabalho que desenvolvo como psicanalista e terapeuta familiar é no sentido dela se
sentir de verdade filha daqueles pais, como uma nova oportunidade que ela vai ter na sua vida, e
dela acreditar que o amor pode ser construído. Quando ela chega em uma família, ela ainda não
ama aqueles pais. Se tiver outros irmãos biológicos ou adotivos, ela também ainda não tem um
afeto. E esses sentimentos são desenvolvidos no dia a dia. Por outro lado, os pais também às vezes
adotam uma criança e pensam: “Será que eu vou gostar dela?” “Ela está ótima, a adaptação foi
ótima, mas... será que no dia a dia vai ser tudo bem?” Então, esse trabalho na pós-adoção é muito
importante, seja no grupo de apoio, no contato com outros pais, na divisão das suas experiências,
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escutando outras situações de outras famílias ou mesmo no consultório onde eles podem trazer
seus medos, suas questões e a criança também ser acolhida nas suas fantasias.
Helena: Você falou do pós, do chegar, e do “Você vai sair do abrigo e ser feliz”. Como é essa
chegada, esse encontro, esse impacto?
Cynthia: Às vezes, quando a criança está no abrigo, ela pode escutar as conversas das
crianças sobre a adoção. “E você, vai ser adotada? Vai ver que a mãe é chata, porque eu já tive uma
família que a mãe era muito chata... vai que sua família é chata.” E o outro diz: “Não! vai ser legal,
você vai ter um monte de coisa, você vai poder passear, vai poder fazer tudo.” Então, ela fica sem
saber se ela fica com medo das coisas que falam, se são pra ela se assustar. Pode acontecer as
crianças não quererem que seus amiguinhos sejam adotados. Primeiro, por ciúme: “por que ele
está sendo adotado e eu não?” e outros, por inveja: “Eu queria tanto ser adotado!” Outros, por raiva:
“Eu vou perder meu melhor amigo porque vai ser adotado.” E começa a fazer uma propaganda
negativa da família. E muitas crianças falam: “Ai, que bom. Você vai ser adotado, vai pra uma família
legal.” Então a criança chega na família com uma ideia de que a família vai ser uma típica e ideal
“família margarina”, ou pode temer não se sentir acolhida, como ela se sentia no abrigo, embora
não tivesse pai e mãe.
Helena: É preciso acompanhar essa fase depois da chegada para parar essa ideia?
Cynthia: “É fundamental o complemento pós-adoção, seja nos grupos de apoio onde os
pais e a própria criança podem escutar outras histórias, compartilhar suas vivências, tirar suas
dúvidas ou, também, em um setting terapêutico, que é uma psicoterapia que vai sempre incluir os
pais e a criança.
Helena: Você falou de mitos e preconceitos. Quais são os principais mitos e preconceitos
em relação à adoção?
Cynthia: Todo trabalho que é feito, tanto nas varas de infância, na habilitação para adoção,
ou mesmo nos grupos de apoio na preparação para adoção, se trabalham todos esses medos
que são: a idealização da criança, os mitos do sangue biológico e do sangue adotivo, do vínculo
biológico, do vínculo adotivo, como se a criança viesse marcada pela sua hereditariedade,
marcada pela sua genética e tudo que a criança possa desenvolver é resultado dessa força dos
laços consanguíneos. E todos esses mitos são trabalhados nesse grupo de preparação na Vara de
Infância. Mas, às vezes, os pais têm algumas questões sobre a história de vida da criança, pois é
importante que a história seja integrada, que a biografia da criança inclua desde o momento que ela
foi gerada, passando pelo rompimento com a mãe biológica, rompimento com a família de origem,
o processo migratório quando ela foi para o abrigo, o tempo de abrigamento ou, até, se ela esteve
em outras famílias e não deu certo. Então, todo esse processo migratório, é importante que faça
parte daquela história, porque no momento em que a criança perdeu o vínculo com a sua origem,
ela entra em uma fase chamada de “limbo”. Este conceito não é meu, mas é um termo muito usado
porque é como se a criança estivesse sem pai e sem mãe. Ela é acolhida, ela é protegida porque
o abrigo é uma medida protetiva que deve ser provisória, mas ela está num limbo no sentido de
uma filiação. Por outro lado, os pais, enquanto estão na espera e no desejo de um filho, na fila da
adoção, nesse momento eles também estão vivendo o limbo da parentalidade daquela criança a
ser adotada. Eles podem ter outros filhos biológicos e até outros filhos adotivos, mas enquanto
eles estão na espera, eles também vivem um estado de limbo. Eles também estão em um tempo
em que esse encontro ainda não aconteceu. Na verdade é o encontro de dois mundos: o mundo
de uma criança com uma história, que teve seu limbo, e um encontro desses pais que também têm
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uma história e que também têm um limbo. E, a partir desse encontro e a partir desse primeiro dia,
que começa a nova história da criança, esse novo vínculo adotivo. Entretanto devemos salientar
que a história pregressa da criança e a história pregressa dos pais faz parte dessa biografia dessa
criança nessa nova família.
Helena: Como fazer para que esse limbo, principalmente o da criança, não seja um período
enorme que dificulte cada vez mais a colocação dela em uma nova família?
Cynthia: A nova cultura da adoção incentiva também a adoção tardia. Claro que, se a
criança não foi reintegrada à família de origem, ou seja, se uma criança foi “pra” um abrigo, foi
porque ela precisava naquele momento de medida protetora. Enquanto ela está abrigada, a família
de origem vai ser trabalhada para que ela seja reintegrada a sua família de origem. Entretanto,
não sendo possível, a criança não pode permanecer numa instituição indefinidamente e viver a
síndrome da criança institucionalizada, não tendo a sua família. Ela deve ser colocada para adoção
o mais rápido possível. Portanto, se não é possível que ela seja reintegrada a sua família de origem,
ela tem o direito, inclusive, de ter uma família substituta que é a família adotiva. Esse limbo não
pode ser muito longo, nem pros pais que esperam anos por uma criança nem para a criança que
esperam anos por uns pais. Esse encontro tem que acontecer e seria bom que não houvesse
nem a questão do abrigo, no sentido de que ela já tivesse uma família substituta. E existe essa
possibilidade pelos projetos da família acolhedora, uma medida alternativa ao abrigamento. Mas,
se a criança não puder ir para uma família acolhedora, que também é provisória, se ela tiver que ser
abrigada institucionalmente, que seja breve, como prega o ECA, para que esse limbo institucional
não faça parte de sua identidade no sentido dela concluir que: “Eu não tenho direito a uma família.”
E isto acontece, infelizmente, com a criança na faixa dos 9/10 anos. O que pode ocorrer nessa idade
é que o vínculo dela com as pessoas do abrigo se torna forte, pois eles são em geral acolhedores.
Mas, às vezes, a criança quando chega nessa idade ela fala: “Não quero mais ser adotado, eu quero
ficar aqui cuidando dessas crianças menores. Quem sabe, um dia eu vou ajudar no projeto, eu vou
morar com minhas colegas de abrigo, eu não quero mais uma família. Eu já perdi a esperança.” É
importante que uma criança não perca a esperança pois, realmente, uma família faz muita falta. É
essencial para o ser humano.
		

183

Anexos

ANEXO XI:
PALAVRA DE ESPECIALISTA
GINA KHAFIF LEVINZON
Psicanalista. Doutora em Psicologia Clínica pela USP, Membro efetivo da Sociedade Brasileira de
Psicanálise de SP. Coordenadora do grupo de estudos sobre adoção na SBPSP. Autora dos livros:
“A criança adotiva na psicoterapia psicanalítica”; “Adoção”; e “Tornando-se pais: a adoção em todos
os seus passos.”
Entrevista realizada em 11/10/2014, nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP em Brasília-DF, por
Helena Martinho.

Helena: Gina, eu queria que a gente começasse com você nos falando da importância da
preparação da criança, que está institucionalizada, para chegar a uma família para ser adotada. O
processo de adoção.
Gina: A preparação para adoção é muito importante porque é o começo do processo de
adoção. E, se a criança estiver preparada, ela terá uma entrada na família adotiva mais tranquila.
Como é feita essa preparação: Isso vai depender de caso, depende da idade da criança, depende
da história anterior da criança e da situação em que ela se encontra, do abrigo. Algumas vezes essa
preparação é mais tranquila, porque a criança já foi destituída do vínculo com os pais biológicos
já faz tempo; ela está ansiando muito pela chegada dos pais adotivos e, quando isso se dá, esses
pais adotivos são recebidos com muita alegria, com muita expectativa. Em alguns casos, o que a
gente vê é algo mais difícil porque a criança ainda não se separou de fato dos pais biológicos ou
ainda tem esperanças que eles retornem... esperanças de voltar para a família biológica. Esses são
casos que precisam de mais atenção. A criança precisa ser informada porque houve a destituição
do poder familiar dos pais biológicos, ela precisa saber da história dela, ela precisa ser ajudada
a aprender a viver o luto por algo, por um mundo, algo que se vai... e poder sonhar com esse
novo mundo que está chegando, que é o mundo dos pais adotivos. Sem dúvida ela precisa ser
respeitada nas suas fantasias, nos seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, pode-se prepará-la
para a chegada dessas novas pessoas que vão entrar na vida dela.
Helena: Você fala, em alguns livros, de Alfabetização Psíquica dos Pais. O que é isto?
Gina: Normalmente, em uma gravidez biológica o que acontece? uma mãe, ela já se prepara
para a chegada de um filho com a gravidez, tanto que, conforme a barriga vai crescendo, a mãe
só pensa nisso, só fala nisso, fica até uma chata. Porque só fala no filho que vai nascer e depois,
quando nasce o bebê é a mesma coisa, ela está muito ligada a essa criança e vai descobrindo
devagarzinho quais são os sinais de comunicação: “Ah! agora o filho está com dor de barriga, agora
está com fome”, e assim por diante. Na filiação adotiva isso não acontece porque a gravidez é
simbólica. Primeiro, que pode durar alguns dias, pode durar muitos anos. São pais que estão em
uma fila. Chega uma criança que pode ser um bebê mas, na maior parte das vezes, é uma criança
já maior e já passou por diversas situações. Então, o encontro entre essa criança e os pais é um
encontro de pessoas que não tiveram essa preparação e eles precisam se conhecer. Eles precisam
se conhecer naquilo que é importante para cada um deles. Existe uma linguagem que é dos pais
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e uma linguagem que é da criança. A alfabetização psíquica é justamente esse conhecimento
que, devagarzinho, vai sendo feito. São os pais que vão entendendo que, por exemplo, aquele
comportamento quer dizer tal coisa; e a criança que foi criada em um outro ambiente também vai
descobrindo o que será que está sendo esperado dela, o que será que estão dizendo pra ela. Pra
eu te dar um exemplo, o caso de uma família que eu estou orientando, que adotou um menino de 3
anos e todos os dias esse menino quando vai dormir ele fala: “Desculpa, eu ‘tô’ aprendendo ainda a
ser seu filho.” E os pais, que são muito carinhosos, falam: “Nós que estamos aprendendo a ser seus
pais”. Então isso é uma alfabetização psíquica, esse aprendizado que vai acontecendo.
Helena: Como esses pais podem notar alguns sinais de alerta dessa criança que está
chegando, alguns pedidos de socorro?
Gina: Esses pedidos de socorro acontecem com sintomas que a criança vai mostrando. Às
vezes são pequenas coisas, às vezes são coisas grandes. Lógico, em uma filiação normal, sempre
existem crises ou momentos que são mais difíceis, e isso é normal. Mas quando os pais podem
compreender o que isso significa, eles têm muito mais condições de lidar com a situação. No caso
das crianças adotivas, se é uma adoção tardia, quando a criança chega para a família, às vezes o
começo é um período de lua de mel, ela está contente de ser adotada. Mas, por exemplo, pode vir
um segundo momento onde ela vai testar esses pais para saber se a adoção é “pra valer”. Talvez
ela seja mal educada ou faça coisas que eles não gostam, ela vai ver o que acontece, vai testar o
ambiente. Esse, por exemplo, é um comportamento muito comum e os pais, se eles são informados
de que isso pode acontecer, eles podem lidar melhor com essa situação. Eles já sabem que é
algo que faz parte do script e que, se eles tiverem jeito, tiverem compreensão e ao mesmo tempo
limites, isso vai poder ser suplantado. Isso faz parte de um processo normal. Agora, existem alguns
sintomas que mostram que há problemas, que não é só apenas esse teste. Por exemplo, se a
criança fica muito doenterepetidas vezes, se a criança está muito apática, quando a criança mostra
comportamentos antissociais, mas de uma forma muito pronunciada, ela rouba, ela mente, agride.
Um pouco disso às vezes acontece na fase de testes, mas se isso está passando dos limites, essa
criança está mostrando que ela vai precisar de um cuidado maior. A gente costuma dizer que pais
que adotam crianças que passaram por um período de trauma, de abandono, por histórias mais
difíceis, não vão precisar ser apenas pais. Eles também vão ter que ser pais terapeutas, eles vão
ter que dar mais atenção pra essa criança, vão ter que dar mais cuidado, ter que prestar atenção
nesses sinais, porque claramente são pedidos de ajuda.
Helena: Quando a revelação não foi feita, quando a criança não sabe que foi adotada, como
fazer essa revelação? Existe um momento dessa revelação, ou esse momento já passou se ele não
foi feito desde o começo? Como fazer isso?
Gina: Olha, normalmente o melhor seria que essa criança não tenha um dia para essa
revelação. Parece uma coisa solene. O melhor é que essa criança tenha a impressão de que ela
sempre soube, quer dizer, a questão da adoção era um assunto aberto que estava lá, foi entrando e,
de alguma forma, essa criança foi incorporando isso. E logicamente, um bebê não vai compreender
se os pais falarem: Você foi adotado. Mas quando a criança vai começando a se preocupar com o
nascimento dos bebês, de onde vêm os bebês e todas essas questões da sexualidade, esse é um
bom momento para se ir introduzindo o assunto. Porque, quando eu vou falar para o meu filho que
as crianças nascem da barriga ou que há uma sementinha do papai e da mamãe, necessariamente
eu vou ter que falar de que barriga essa criança nasceu ou de quem eram as sementinhas. Então
quando a criança pergunta sobre origem, há um muito bom momento para introduzir esse assunto.
Tem mais que, já vão falando de uma forma direta. Outros fazem da seguinte forma, por exemplo:
contam histórias... há livrinhos que mostram isso, ou falam de histórias com bichinhos, por exemplo:
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“Era uma vez papai urso com a mamãe urso. Eles não conseguiam ter um filho, mas tinha uma outra
ursa, em outro lugar, que teve um filho e não podia cuidar. Então primeiro o casal foi lá buscar
essa criança que, com muito amor, ela estava sendo esperada...” E assim por diante, às vezes eles
contam essa história e, muitas vezes, a própria criança pede a história. E eu, já vi diversas situações
em que a própria criança fez a ligação e disse para os pais: “Pai, mãe, essa é minha história?” Às
vezes os pais têm muita dificuldade em contar. E eles esperam... eles deixam passar essa fase... e a
criança já está mais velha... e eles ficam preocupados: “E agora, o que eu faço? Tenho que contar?”
Tem! é muito importante contar porque, primeiro é uma questão de identidade da criança. Se a
identidade está baseada em algo que não é verdadeiro, a história dela já começa de um jeito muito
complicado e, em algum momento, isso vai aparecer. A gente precisa ter um relacionamento com
os filhos baseado na verdade e na confiabilidade. Depois, se essa criança descobre que não lhe
foi falado a verdade, ela vai desconfiar de muita coisa. E ela pode, além de tudo, saber por outras
pessoas o que implica em um desastre. Vamos supor que eles não tenham contado quando ela era
pequenininha. “E agora, o que eu faço?” Faça do mesmo jeito: aproveite uma oportunidade, traga
o livrinho... tem muitos filmes de desenhos animados e histórias que falam de adoção. As próprias
histórias de super-heróis: a maioria deles é adotado... quase todos são adotados. Engraçado,
porque o ser adotado vem com essa áurea de que é uma pessoa especial, no caso pode até ter
superpoderes. Se os pais aproveitam essas histórias, esses filmes, e vão introduzindo o assunto
de uma forma tranquila, natural, o que eles vão passar para a criança é que a história dele é natural.
Eles não são pessoas muito diferentes dos outros, são só pessoas.
Helena: Você falou antes da questão da gestação, essa que se dá de forma diferente no
processo adotivo. E a gente ouve muitos depoimentos de homens e mulheres, quando é o caso
de casal para adoção, e o homem diz que quase se igualou ao sentimento, porque não há o
pertencimento da barriga. Existe diferença de como é a gestação no homem e na mulher, no pai e
na mãe adotivos? dá ‘pra’ caracterizar?
Gina: A gestação adotiva é uma gestação diferente da biológica. Primeiro, pelo tempo,
porque pode durar pouco tempo, até um mês... às vezes as pessoas entraram em uma fila e ficaram
prontas para a adoção e, logo, o telefone tocou! e eles nem têm enxoval nem nada. E, às vezes,
pode durar 10 anos! É uma gestação sem um tempo determinado e isso já traz uma modificação.
Na gestação biológica, a mulher tem toda uma série de hormônios que vão preparando o corpo
dela ‘pra’ essebebê que vai chegar. O pai está do lado e, sem dúvida, também nele vai acontecendo
mudanças. Mas é um pouco diferente. É na mulher que acontecem as mudanças físicas, embora os
pais também possam até ter mudanças físicas. Às vezes, os pais também têm barriga. Na gestação
adotiva a coisa acontece da mesma maneira, talvez até de uma forma mais similar, porque tanto
o pai quanto a mãe vão se preparando. Só que, agora, já não há mais uma preparação física, é
só uma preparação simbólica. Eles vão sonhando com esse bebê, eles vão conversando, vão se
preparando pra chegada do bebê, ou da criança mais velha. Neste caso eu acho que é até mais
semelhante por conta da questão física que não ocorre como na gestação biológica.
Helena: No caso, qual a importância na estruturação psíquica mental e emocional de um
ser humano? Qual a importância de um adulto de referência, de uma família, e quais os prejuízos
desses meninos e meninas que crescem institucionalizados até completar 18 anos sem esse
direito garantido?
Gina: A importância da família é essencial. A família dá, pra gente, a base a partir da qual a
gente se desenvolve. Pensa em uma planta. Planta precisa de terra, precisa colocar suas raízes da
onde ela tira água, os nutrientes.... A família é isto pro ser humano. O que acontece nas crianças
que não têm família, por exemplo, essas crianças que são abrigadas? a família delas é o abrigo,
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a família como elas podem ter. Não é a família que elas precisariam ter. Uma criança que tem
uma família pode contar com um olhar, pode contar com atendimento individual, especializado, é
uma criança para aquela mãe e aquele pai. No início da vida do ser humano, você ser o centro do
mundo pra sua mãe e pro seu pai é essencial e, em psicanálise, a gente chama isso de “processo
de narcisização”. O bebezinho começa a vida achando que é o centro do mundo: ele chora, e a
mãe está lá, a mãe e o pai. E ele realmente se sente importante. Só depois ele vai descobrindo que
ele não é o centro do mundo, mas ele precisou dessa fase inicial para se constituir naquilo que é
a base dele. A criança que não tem isto no início, ela se estrutura como ela pode, como se fosse
um prédio que tem pilares, mas os pilares são meio tortos ou faltam, tem buracos. Existe dentro
do ser humano um impulso para a sobrevivência. Então, você não tem os pilares da forma como
precisaria ter... você pega do ambiente o que é possível. Então a criança se identifica com aquele
atendente, com aquela moça que é a da cozinha, com aquela voluntária que vem de tempos em
tempos. É como se ela fosse construindo uma espécie de mosaico de identificação, onde ela vai
tem tentando pegar pedacinhos das pessoas que estão à volta dela, inclusive às vezes, outras
crianças mais velhas, com quem ela se identifica. Não é o ideal, não é o que ela precisaria, mas é o
que é possível. Infelizmente, é isto. O que a gente puder fazer no sentido de proporcionar à criança
uma família, tem que ser feito. É essencial.
Helena: Quando a família tem irmãos biológicos e chegam os adotivos, que tipo de atenção
deve ser trabalhada?
Gina: Existem casos onde a família já tem filhos biológicos e adota uma criança; ou adota
uma criança e depois vêm os filhos biológicos. A família que adota uma criança, por exemplo,
porque eles não conseguiram engravidar, e isso é muito comum, a mulher que tinha questões
inconscientes em relação à gravidez fica tranquila. E depois que ela adotou, ela percebe que pode
exercer de uma forma muito adequada sua função de mãe. Então ela relaxa e engravida. Isto é
muito comum. A gente fala em esterilidade funcional. Depois disso, vem uma criança biológica,
e essa família tem que se haver em como criar esse filho biológico e esse filho adotivo. Existem
muitas situações, e eu já vi famílias que se sentem culpadas em relação ao filho adotivo, por ter
filhos biológicos, com se fosse uma espécie de traição, e continuam dando muitíssimo mais
atenção pro filho adotado do que para o biológico. Existem situações em que ocorre o inverso:
vem o filho biológico e parece que esse filho biológico vem suprir aquela fantasia, aquele anseio
de ter um filho que veio das suas entranhas e acaba havendo, de fato, diferenças. É sempre um
grande desafio para as famílias. Se essas famílias podem ter ajuda, podem ter orientação, elas
vão acabar conseguindo encontrar um equilíbrio. Isto vai depender muito de cada caso. Existem
famílias que já tem filhos biológicos e adotam uma criança por algum motivo, por que queria um
filho de determinado sexo ou porque sempre quiseram adotar, e assim por diante. O que eu vejo
nesses casos é que há uma tranquilidade muito maior, em geral, em relação a esse filho adotado,
porque elas já tiveram a experiência com seu filho biológico, porque elas não têm a decepção de
não ter podido gerar uma criança. Elas sabem que podem ter o filho biológico, podem gerar, e o
que elas dedicam pra esse filho adotivo, não é de alguma forma interrompido ou prejudicado por
essas angústias. Elas estão mais livres para se dedicar a esse filho adotivo.
Helena: Existe uma motivação considerada adequada?
Gina: A motivação para a adoção é um elemento preponderante. É também um dos
primeiros passos para a adoção e precisa ser considerada com muito cuidado ‘pra’ ajudar os
pais e a criança a começarem com o pé direito. Na maior parte das vezes, as pessoas adotam por
questões de esterilidade. Só que, muitas vezes, elas ainda não elaboraram o suficiente o fato de
não poder gerar uma criança; elas, no fundo, ainda não se conformaram. E se isto acontece de uma
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forma pronunciada, depois que elas adotam, elas sempre podem olhar pra criança pensando que a
criança não veio deles se, por exemplo, essa criança mostra algum comportamento mais impulsivo
ou mais agressivo e eles pensam: “Ah! ela fez isso porque ela não veio de mim. Isso daí veio daquela
mãe ou daquele pai.” Isto é o que a gente chama de “as fantasias do mau sangue”. Essa não é uma
boa motivação. Existem pessoas que às vezes dizem: “Ah! eu vou adotar uma criança porque eu
quero fazer o bem. Tem tantas crianças abandonadas, e eu vou fazer a minha parte na sociedade
e adotar uma criança”. Essa também não é uma boa motivação. Quem adota precisa crer que é um
filho. Se a pessoa adota por benevolência depois ela vai exigir dessa criança a gratidão e a gente
não pode exigir gratidão de um filho. O filho tem que ter a liberdade de poder dizer: “Eu não queria
ser seu filho.” Essas coisas que acontecem na adolescência e que a gente sabe que faz parte da
vida, logo passa. Se essa criança precisa ser uma pessoa sempre agradecida aos pais, ela nunca
poderá ser ela mesma e isso vai trazer muitos problemas. A boa motivação é querer ter um filho
e entender que esse filho tem uma história própria, anterior à adoção e que vai fazer parte dele.
Entender que esse filho tem uma individualidade, e tentar ajudar esse filho a poder ser quem ele
é dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades. Um exemplo: quando os pais têm na
cabeça deles o filho idealizado e eles não consideram que essa criança que adotaram vem com
toda uma série de traumas, colocam esse filho em uma escola de alto nível pedagógico e esperam
que a criança tire 9 e10 em todas as matérias; e aquela criança que passou por desnutrição,
passou por maus cuidados, mal consegue se concentrar e tem que se encaixar em um padrão dos
pais que não é aquele que é realista à história dela, a ela. A boa motivação é aquela que faz você
querer um filho e a individualidade daquele filho. Sem dúvida vai passar pra ele seus valores, seus
limites. Mas, ao mesmo tempo, vai considerar a individualidade dele, ajudá-lo a ser quem “ele é”.
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ANEXO XII:
PALAVRA DE ESPECIALISTA
HÁLIA PAULIV DE SOUZA
Professora, bióloga, fundadora e coordenadora do grupo de Apoio à Adoção Consciente de
Curitiba, escritora com mais de 16 livros, sendo 10 livros sobre adoção. O último é Adoção e a
preparação dos pretendentes: Roteiro para o Trabalho nos Grupos de Preparação.
Entrevista realizada em 11/10/2014, nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP em Brasília-DF, por
Helena Martinho.

Helena: Dona Hália, como foi a sua história com a adoção? Como começou isto?
Hália: Eu me casei (1963) e engravidei de imediato, mas tive um aborto espontâneo. Como
uma nova gravidez não vinha, buscamos tratamentos que eram muito escassos naquele tempo
pois se limitavam ao espermograma e uma radiografia das tubas uterinas. Como não acharam
nada, nunca soube por que não engravidei, embora eu não tinha muita preocupação com isso,
apenas queria ser mãe, não me importava se tinha que ter filho da barriga. Era uma época que
simulavam gravidez, faziam barriga postiça e para encontrarmos um caminho para a adoção legal
foi demorado. Não existiam informações como nos dias atuais. Enquanto isso, recebíamos ofertas
de bebês, via clandestina, ilegal, mas nós não achávamos ser uma forma correta. Tínhamos o medo
da irregularidade e o medo que a genitora voltasse. No coração da gente, na nossa consciência,
não achávamos aquilo correto: registar uma criança como filho, simplesmente, ilegalmente, nos
parecia um furto. Demorou... até que, por volta de 68/69, achamos o caminho: a Vara da Infância,
que era chamada de Juizado de Menores, e nos encaminharam para um órgão chamado MATER,
que funcionava dentro de um hospital em Curitiba. Essa MATER recolhia os bebês, porque naquele
tempo a adoção era de bebês, e uma assistente social fazia a entrevista. Foi um passo a passo
muito demorado: pediam um documento, depois de um mês pediam outro documento, depois
outro... E a cada entrega de documento a entrevista levava uma hora e meia mais ou menos, e
nós ficamos mais de um ano com essas entrevistas mensais. O processo de entrevista era muito
maior do que o de hoje, e foram muitas, possibilitando um conhecimento amplo dos pretendentes.
Passado um ano e dois meses mais ou menos, quando fomos entregar o último documento, por
ser um de cada vez. Eu fui lá muito zangada: “Eu não quero mais, eu estou cansada dessa novela,
estou exausta, eu não quero saber mais de assistente social”. Eu sou muito falante, e ela dizia:
“Mas, por que você não está falando?” Eu era professora e dizia: “Ah! eu tenho muita prova para
corrigir, tenho aluno em recuperação (era novembro)”. Daí, ela falou: “Se acalme, a sua filha está
aqui”. Nossa! aí, a gente se desmonta!
“Podemos vê-la?” “Não, primeiro tem que levar essa papelada no juiz”. Hoje os pretendentes
entregam os documentos primeiro; no nosso tempo a gente entregava ao Juiz, no final. A assistente
social colecionava tudo. Daí, pegamos a papelada e levamos no juiz.
Entregamos os papéis, ele nos olhava... não conversou com a gente. A técnica conferiu tudo
e entregou-nos um papelzinho dizendo que podíamos registrar nossa filha. Nós fomos registrar,
e eu tinha que voltar para a escola. Nós registramos a nossa filha sem vê-la, não sabíamos se ela
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tinha braço, se era branca, negra... não sabíamos nada! O histórico era um papelzinho com o nome
da genitora, data de nascimento, peso e estatura. Só isso que eu recebi de histórico e na hora
eu não perguntei nada... cor, saúde... eu não perguntei de nada, pois nossa filha nasceu... Hoje os
pretendentes exigem muito, escolhem um perfil.
Após o almoço, fui para a escola aplicar a prova das minhas alunas. Eu tinha a sala inteira
em recuperação, porque eu era uma professora chata, exigente (risos). Todo mundo colou, todo
mundo passou, eu só pensava que iria buscar minha filha as 17horas. Não via o que acontecia na
sala de aula.
Cinco horas da tarde fomos conhecer nossa filha e levá-la para casa. Ela tinha quatro
dias de vida. Chegando em casa, a família reunida, todo mundo estava esperando junto. Foi um
momento especial. Você, veja só: ela nasceu dia 25 de Novembro, meu marido aniversariou dia 26
de novembro e dia 1° de dezembro ela foi pra casa com quatro para cinco dias.
Nesta época não tinha licença maternidade, mas a direção da escola me deixou ficar em
casa. Era final de ano e não tinha problema. Ela foi crescendo, com seis meses nós encomendamos
a segunda filha, porque eu estava com 35 anos. Nos anos 70 uma mulher de 35 anos já era uma
mulher idosa, então já encomendamos a segunda filha. Sempre menina porque na nossa família
só temos meninas, até hoje: a terceira geração é só feminina. Então, um menino não teria nem com
quem brincar.
Quando a primeira filha tinha 6 meses ela começou com uma mancha no rosto que o
médico dizia que era mordidinha de pernilongo e eu dizia que isso não era pernilongo porque
estava formando ramos, ela estava com o pior hemangioma que existe. Ela ia ficar roxa inteira, e
cavernoso ainda. Então foi uma batalha de fazer o tratamento, foi bem complicado. Ficou com uma
pequena manchinha e nunca aceitou fazer plástica, porque diz que aquilo era importante pra ela.
Com 4 anos ela teve apendicite, teve hemorragia interna e fez outra cirurgia no mesmo dia.
Após uns 60 dias fomos até Brasília passear, para arejar a cabeça, visitar nossos cunhados,
e nossa filha teve que fazer outra cirurgia: deu aderência. Foi bastante sofrido enfrentar hospital
numa cidade nova, longe de casa.
Depois disso foi tudo bem com a saúde dela, estudando, tudo tranquilo. A segunda filha
chegou com 12 dias. Após 2 dias em casa, apareceu a infecção hospitalar. Outra novela: fraldas
de pano, não podia misturar fralda de uma com a outra, porque a primeira tinha 1 ano e 2 meses e
chegou a segunda com 12 dias. Eram dois bebês.
As fraldas tinham que passar por um tratamento para não contagiar... Separar tudo... eu
tinha 252 fraldas de pano ‘pra’ lavar, passar bem passado para não ter contágio.
A segunda filha incomodou bastante. Por ser superdotada, foi bem difícil na escola. A escola
não sabia, naquele tempo (anos 70-80), trabalhar com essas questões, e ela tinha só 10% de
visão em uma das vistas. Longo tratamento. Hoje, estão aí as duas, adultas, casadas, profissionais
bem sucedidas. Por incrível que pareça minha segunda filha também se tornou mãe adotiva. Ela
teve endometriose severa, extraiu o útero e fez a adoção de duas irmãs, uma adoção tardia. Uma
chegou com 7 anos e meio e outra, com quatro anos e meio. Já estão entrando na adolescência.
Helena: Então a adoção continua fazendo parte da família?
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Hália: Continua.
Helena: E esses laços de afeto, a senhora fala que se passaram 40 anos da sua primeira
adoção e até hoje a senhora se emociona?
Hália: Ah! com certeza!
Helena: São tão fortes quanto os laços de sangue?
Hália: Claro! Eu não vejo diferença. A minha filha mais velha, tem um metro e cinquenta e
dois, morena; e a segunda tem um metro e oitenta, loira, um mulherão.
Helena: O que mudou desde aquela primeira criança? O começo. As pessoas ofereciam
crianças, sabiam que a senhora era mãe adotiva?
Hália: Eu nunca escondi. Por isso que iniciou esse trabalho, por eu ser uma referência de
não ocultar. Como eu falei antes, faziam barriga postiça, viajavam e ganhavam neném na viajem
e voltavam com a criança ‘pra’ simular uma gravidez biológica. Nós não víamos motivo ‘pra’
esconder, nós estávamos felizes, nós queríamos ter filhos, nós tivemos nossas filhas, enfrentamos
questões de saúde, escola... tudo que tinha que ser feito foi feito e somos felizes. Na minha casa,
nos almoços, são 10 pessoas em volta da mesa e eu não sou parente de ninguém. A primeira filha
é mãe consanguínea de duas meninas.
Helena: E os laços de afeto são mais fortes que os de sangue?
Hália: Eu não tive oportunidade, de ser mãe consanguínea... Acredito que sim. O que vale
é o afeto. Veja no nosso meio social que a convivência familiar do adulto vai se espalhando, cada
um vai construindo seus próprios núcleos e há irmãos consanguíneos que não têm convivência.
Eu e as filhas, nos vemos todos os dias ou nos falamos por telefone. A primeira filha é
psicóloga e trabalha com a gente no Grupo de Apoio. A segunda, sempre é convocada para os
depoimentos porque ela fala muito bem, e a questão de duas irmãs e a adoção tardia, vai muito
bem.
A adoção das netas foi bem difícil, porque a mais velha, principalmente, lembrava da sua
história de vida. Elas foram retiradas da família por determinação judicial. Tiveram que repetir ano
escolar, havia muito atraso e minha filha investiu muito. Já estão integradas, estão passando de
ano por média... e o social... têm aula extra de patinação . Uma aula de inglês fora do colégio, por
exemplo, elas ainda não têm condição de fazer. Precisam se firmar mais na escola.
Na adoção tardia, as pessoas têm que ter muita paciência de não exigir, não ter expectativa
do desempenho da criança. Há pais que adotam criança e já querem colocar na escola “classe A”.
Não entendem que ela vai ser excluída... muitas não têm nem o domínio do vocabulário. Minhas
netas diziam “açurcar”, “nóis vai ponhar”. Como é que você vai colocar em uma escola em que as
crianças dominam até língua estrangeira? Que já viajaram pelo mundo inteiro?... e aquela criança
vai ser excluída. Os pais têm que entender essa dificuldade da criança e investir numa construção
afetiva, na autoestima, no domínio da família. Nós temos que acolher.
Minhas quatro netas são bem integradas e se amam. Nas horas em que se encontram,
gritam e se abraçam. É uma delícia.
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Helena: Como a senhora passou de mãe à militante de uma causa?
Hália: Por causa de não ocultar a adoção. Quando nós adotamos, muita gente nos procurava,
até através de pediatra (sic) para saber como fazer. Queriam ver e ouvir a criança, como são, se
são normais, não são doentes. “Viramos” uma fonte de informação e, depois, começaram a criação
dos grupos e eu fui indicada para entrar em um grupo que estava sendo construído em Curitiba.
Começamos com algumas reuniões informais e, eu como fui professora, dizia que tinha
que ter um roteiro, uma metodologia. Nos casais que apareciam, a Vara da Infância percebia que
eles vinham com mais informações, se posicionavam melhor. A Vara da Infância nos procurou
para continuar como sendo um curso, e eu assumi de 96 a 2001. A partir de 2001, assumi a
Coordenação que eu tenho até hoje.
Como mudou tudo com a nova Lei, nós sempre estamos atualizando, reformulando...
mudando. Continuamos com o curso até hoje. Antes éramos eu, meu marido e minha filha. Por 8
anos fomos só nós 3 que trabalhamos no curso.
Depois com a idade da gente que vem, saúde do meu marido... falecimento, eu formei uma
equipe, os facilitadores do curso. Cada noite temos um voluntário, todos pais adotivos que, além
de conteúdos adequados, fazem depoimento de sua história pessoal. Todos os pais adotivos do
curso têm histórias extremamente incríveis.
Helena: Qual a importância dos grupos de pós-adoção?
Hália: Os grupos oferecem esclarecimentos e os pais adotivos são modelos, exemplos de
vida. Você é um modelo pra quem está chegando. Percebem que eles fizerm, deu certo... “eu não
sou o único que estou com infertilidade, tem quantas pessoas aqui...”
Nas nossas reuniões mensais nós temos crianças também... vão se enturmando: “eu não
sou o único adotado, todos esses são adotados também”. Isto é uma coisa que fortalece o desejo,
a motivação, o motivo que leva à ação, aquele motivo que tem que ser muito verdadeiro. Quando a
adoção não dá certo, eu acredito que o erro está na motivação mal resolvida. O marido contemplar
a esposa que quer ou vice-versa. O desejo tem que ser do casal, se for casal. Tem que ser dos dois
para não dar erro, e a gente percebe no Curso que tem gente que está lá porque a esposa quer ou
porque o marido quer. Nós estimulamos muito a presença da família extensa, tanto no curso como
nos encontros mensais.
Chamamos os avós, os padrinhos, alguns tios. Quando os pretendentes já têm filhos
maiores, também frequentam juntos. A gente tenta no Curso, sempre chamar a família extensa,
para preparar junto. Porque a criança não vai ser adotada por um casal, vai ser adotada por uma
família. A família tem que receber aquele que vai ser, seja sobrinho, neto, primo... pois a criança vai
frequentar as reuniões familiares, os aniversários. Ela tem que ser acolhida por todos e tem que
se sentir bem, e a família tem que se sentir bem em receber essa criança que vai receber o nome
patronímico, vai ser um herdeiro de bens, se existirem bens. Então a criança tem que ser bem
recebida.
Helena: A senhora falou muita da importância das verdades, da adoção como uma outra
forma de constituir uma família. Essa verdade tem que estar presente? Se fosse resumir toda essa
sua caminhada, o que a senhora diria agora a uma pessoa que dissesse pra senhora: “Afinal de
contas, o que é mais importante quando se fala em adoção?”
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Hália: Eu acho que a verdade é uma coisa ética, é um direito de você saber. Às minhas filhas
que chegaram com 4 dias e 12 dias, eu não sabia como contar. Não tinha um livro, não tinha nada
nos anos 70. O primeiro livro de adoção do Brasil foi meu, em 86, que foi uma brochura e não teve
nem sucesso, porque era uma vergonha adotar... eram pais de segunda qualidade, era escondido.
Colocava as duas filhas para dormir e eu ficava contando para elas... isso era para eu me vencer,
porque a dificuldade de narrar a verdade para o filho não é da criança, é da gente.
Mas eu acho que a verdade é fundamental, é um direito que você tem sobre a sua história.
Um dia minhas filhas, já com 17 e 18 anos, como elas nunca queriam saber da história pessoal, eu
as chamei e disse: “Olha, vamos conversar. Vocês não têm vontade de saber sua história anterior?
Conhecer a sua genitora?...” Já tinham idade pra isso. A mais nova falou: “Eu não quero saber, já me
largou. Deixa quieto.”
A primeira filha ficou quieta. Muito apreensiva, pensei: “Será que ela quer saber?” Falei: “E
você, filha?” E ela: “Eu queria ver assim, lá do outro lado da rua, pra ver como ela é, pra ver como eu
vou ficar quando eu for mais velha”. Isto porque eu sou muito parecida com minha mãe e ela queria
saber isso, não conhecer pessoalmente, não saber o motivo de ser entregue, nada. Ela queria ver
o tipo físico, à distância, sem aproximação. Esse assunto foi encerrado, nunca mais se falou, está
tudo tranquilo, resolvido, e quando elas começaram a namorar, eu sempre dizia: “Olha, vocês falem
para namorado que vocês são adotadas. Como é que a família do namorado vai receber vocês?”
E a mais nova que casou primeiro não teve problema nenhum... tranquilo. E a mais velha achou
um namorado italiano, cheio de preconceito e ele ficou pasmo: “Nossa, mas você é filha adotiva...
estudou, viajou pelo mundo... Eu nunca vi isso. O conceito que eu tinha, era que filho adotivo era
para fazer trabalhos domésticos.”
Helena: Como a senhora definiria adoção?
Hália: Num dos meus livros eu chamo a adoção de “exercício da fertilidade afetiva”. Mesmo
que você não tenha fertilidade biológica, você tem a fertilidade afetiva. Fertilidade biológica muitos
delinquentes, muitos assassinos têm. Mas não têm a parte afetiva. Eu acho que a fertilidade afetiva
é fundamental na constituição da família, o desejo de você ter filho, o desejo de você construir
uma vida, de resgatar os dons dessa criança pra ele ter cidadania, ter dignidade, ter uma profissão
e ter sua vida. Gosto de separar palavras, pense: A-DOTAR - dotar a criança de amor e descobrir
seus dons. Construir.
Helena: A senhora milita nesta causa, mesmo que indiretamente, há mais de 40 anos. O que
mudou e o que precisa ainda mudar?
Hália: Mudou o preconceito, mas ele existe ainda de forma sutil .O preconceito antes era
completamente visível, minhas filhas e nós pais ouvimos falas desagradáveis. Pseudos amigos se
afastaram, disseram que elas eram enjeitadas... Eu preparei as meninas para terem respostas. Um
dia um cidadão falou para as duas, quando elas tinham uns 8/9 anos de idade: “Vocês são mesmo
irmãs?” A mais nova, mais falante, colocou a mão na cintura e disse: “Vai me dizer que o senhor não
sabe que nós somos adotadas?” Elas tinham resposta para as pessoas, sempre. Eu as ensinei a
serem filhas adotivas e filhas verdadeiras. São filhas verdadeiras. Elas foram geradas mentalmente,
cerebralmente, isto era muito forte. Hoje as minhas netas, por exemplo, têm olhos negros, a minha
filha e meu genro são loiros de olhos verdes. Embora eu não escolhi assim, porque naquele tempo
a gente não sabia, entregavam e não tinha essa história de “que filho você quer?” Era o que vinha
e está acabado. Então as pessoas olham pra elas: “Nossa, não parecem com vocês.” Uma coisa
engraçada que aconteceu comigo: porque uma é morena e a outra é loira, então falavam: “mas
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vocês são irmãs, são diferentes”. E ficava naquilo, perguntando, incomodando até. Chegou um
momento em que eu disse: “É, elas são minhas filhas, mas elas são filhas de pais diferentes.” Para
mudar o foco, olharam pro meu marido como quem diz: “Como é que é isso?” Então... a gente tinha
esses artifícios para lidar com o preconceito que era muito forte. Hoje tem, mas é sutil. Mudou
também a Lei. A adoção clandestina é crime.
Helena: Eu queria que a senhora fizesse uma comparação entre: Laços de sangue e laços
afetivos. Dá ‘pra’ comparar, existe uma diferença muito grande?
Hália: Eu não sei. Eu acho que a filiação é um encontro de almas, seja biológico ou afetivo.
As almas estando em uníssono, são família. Parente é parente. Amigo é escolhido, é aquilo que
você deseja, aquilo que você quer que te acompanhe na sua vida. Eu não sei... família para mim, se
é de sangue ou não é de sangue, eu não tenho essa vivência. As crianças, as netas, duas foram
geradas por uma filha e duas foram adotadas. A gente se ama, brinca, se curte, faz bagunça...
tenho umas gavetas cheia de fantasias para elas brincarem, conto história quando vão dormir lá
em casa, faço acampamento, brincamos. Não sei, eu não sinto nada de diferente. Eu não tenho laço
consanguíneo com ninguém. No momento eu sou sozinha, meu marido já foi, não tive os filhos.
Mas estou cheia de gente em volta de mim que é a minha família.
Meu genro que chegou depois, era preconceituoso, é um filho que eu tenho no momento:
me cuida...eu sou viúva, moro sozinha, então ele me cuida, leva frutinha diferente... Eu não sei dizer
a diferença, porque a gente vê famílias que têm filhos gerados que estão envolvidos com droga,
estão com problemas, que fazem coisas erradas... e lá em casa não acontece essas coisas. Então,
eu não sei realmente como te responder isso.
Helena: Quem quiser começar um grupo de apoio a adoção, qual o primeiro passo?
Hália: Ter vontade, desejo de ser voluntário, contatar a Vara da Infância para ter uma parceria
correta. Nós temos uma parceria amigável: os casais são indicados obrigatoriamente a frequentar
o Curso, eles têm que ir ao Grupo.
Helena: O curso ajuda?
Hália: Sim. Para quem está motivado, ajuda. As pessoas ouvem muitos depoimentos de
como vai a vida no pós-adoção, as alegrias e as soluções das dificuldades.
Helena: Para encerrar, eu queria que a senhora colocasse quem é a Hália Pauliv de Souza. A
senhora disse “Mãe Adotiva.” Quem é a Dona Hália, ‘na real’?
Hália: É um ser misterioso (risos). Eu não sei, eu acho que sou gente como todo mundo,
sou uma pessoa que o afeto é muito importante na minha vida. Sou uma pessoa de criatividade,
dinâmica, sou uma pessoa que tenho idade mas faço de conta que não tenho (nasci em 1938),
continuo trabalhando bastante, acredito, tenho entusiasmo, gosto de tudo certinho, se tem lei, se
tem um caminho pra ser seguido, tem que ser seguido. Minhas filhas foram criadas assim e são
assim também. Nunca ninguém pediu pra eu me definir. “Eu sou uma mulher que gosta de ser
mulher, que acredita na vida, sou entusiasta... Acho que é isso.
Helena: No currículo a senhora colocaria “Mãe Adotiva” como sua principal característica?
No seu currículo, ser mãe adotiva é uma coisa importante?
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Hália: Faz parte de mim, mas no meio adotivo. Não faço propaganda que sou mãe adotiva,
na hora que apresento minhas filhas, elas são a fulana e fulana, não como filhas adotivas. Sou idosa
e aposentada, meu currículo profissional está com data de validade vencida. Dentro do grupo,
dentro do meio adotivo a gente fala tranquilamente, elas mesmo se mencionam: “Eu fui adotada”,
sem problema nenhum. Isso é muito bem resolvido. Mas no meio social não há necessidade, depois
que eu recebi o registro delas, elas são filhas, simplesmente. São filhas, não precisa anunciar para
o mundo que foram adotadas. Você não precisa ter uma bandeira: “Ah! eu sou mãe adotiva”. É que
no nosso meio eu me coloco assim. Adotivo não é sobrenome.
Helena: Com orgulho?...
Hália: Sim, e tenho arrependimento, sabia? De ter adotado só duas... falta mais gente.
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ANEXO XIII:
PALAVRA DE ESPECIALISTA
KATY BRAUN DO PRADO
Juíza de Direito da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Campo Grande (MS). Auxiliar da
Coordenadoria da Infância e Juventude/MS.
Entrevista realizada em 09/05/2015, nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP, em Brasília-DF, por
Alexandre Kieling.

Alexandre: Excelência, na sua percepção, qual é o papel da mediação do Judiciário nessa
relação entre as crianças que buscam a efetivação do seu direito de ter uma família e as pessoas
que desejam adotar?
Doutora Katy Braun: Parece que esse papel foi delegado pelo legislador ao Poder Judiciário,
na medida em que lhe incumbe habilitar as famílias adotivas e declarar uma criança adotável
também. Embora o trabalho das instituições de acolhimento seja muito importante na preparação
das crianças para adoção, eu penso que o Judiciário não pode delegar essa atribuição, mas sim,
promover encontros entre as pessoas que querem ter filhos, que querem formar uma família e as
crianças que procuram um lar.
Alexandre: Pelo percurso que fizemos até hoje, como senhora avalia o resultado do trabalho
realizado até aqui? O que temos feito e o que ainda precisamos fazer?
Doutora Katy Braun: Eu vejo que o Brasil é um país gigante, e nós não temos equipes
multidisciplinares em todas as localidades, que possam fazer bem esse papel. Nós temos ilhas de
excelência, onde as crianças têm os seus direitos respeitados, tanto no acolhimento quanto na
preparação para a adoção, onde os casais ou pretendentes sozinhos são muito bem selecionados;
por outro lado, temos outros locais onde não há nenhum trabalho técnico bem desenvolvido nessa
área. Então, nós teríamos, (pra falar sobre o que deu certo), experiências um pouco isoladas ainda
nas capitais ou principais cidades dos estados mais desenvolvidos do país. Mas há regiões como
no interior do Norte e do Nordeste, onde a cultura da adoção e a cultura da proteção integral da
criança ainda não existem. Nós temos de avançar muito em divulgar essa proteção integral à criança
e seguir desmistificando a questão da adoção, para conseguir que, no futuro, todo o país tenha essas
experiências tão positivas que nós visualizamos hoje, em algumas capitais e cidades maiores.
Alexandre: Na sua avaliação, a atuação da equipe técnica que assessora o Judiciário nesse
processo, já demonstra um nível de preparação adequado ou ainda precisa avançar?
Doutora Katy Braun: Quanto às equipes técnicas do Judiciário, eu vejo que elas obtiveram
um grande reforço com a criação das coordenadorias de infância, que têm tido um olhar
especial para isso, além de exigirem das corregedorias que os técnicos sejam capacitados em
áreas específicas que envolvem o trabalho de proteção às crianças. Contudo, vejo com muita
preocupação que em muitos estados e municípios não há uma equipe própria do Poder Judiciário.
Trabalha-se com a terceirização: o juiz, (e isso é possível, é legal), nomeia alguém de sua confiança
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para atuar como técnico naquele processo. Parece-me também que a formação acadêmica de
assistentes sociais e de psicólogos, que são os principais componentes das nossas equipes
multidisciplinares, não está muito voltada para esse trabalho específico que a gente faz, que não é o
atendimento clínico. Isso me preocupa bastante, porque a equipe técnica é fundamental; os juízes,
por mais interessados que sejam pelo tema, não detêm do saber do psicólogo e do assistente
social. E há nesse processo, necessidade de saber lidar tanto com a família natural, que precisa ser
vista sem preconceitos e ser empoderada, quanto com a família substituta; além disso, deve-se
ter um cuidado especial com a criança, que vai sofrer as consequências da conclusão dos laudos
periciais e das decisões judiciais. Por isso, é indispensável que esses profissionais estejam bem
capacitados em todo o processo.
Alexandre: Algumas questões são comuns entre os pais que estão na fila aguardando e os
próprios meninos e meninas que estão nessas instituições: é exatamente o quanto eles ficarão
aguardando por alguma ação do Judiciário. Como que, no ponto de vista de quem está do outro
lado do balcão, essa situação é observada?
Doutora Katy Braun: As duas partes sofrem com a demora. Os pretendentes têm um
aspecto que me chama atenção: normalmente essas pessoas procuram adotar apenas quando já
se esgotaram todas as possibilidades de uma concepção natural. Elas já estão com muita pressa
porque, normalmente, a idade já avançou. Então elas encaram como um projeto final que precisam
resolver muito rapidamente. Isso é um fator agravante, porque já chegam com muita ansiedade e
estão sofrendo não só com a demora do Judiciário, mas também com a demora que eles tiveram
nas gestações mal sucedidas ou nos tratamentos de fertilização que não deram certo. Então os
recebemos, no Judiciário, com toda essa carga de ansiedade. Por outro lado, a habilitação para
a adoção deveria ocorrer no prazo de seis meses, mais ou menos, e isso não costuma ocorrer
justamente por falta de equipe técnica nos vários órgãos que tratam da infância. Na ausência de
profissionais habilitados para atender essas famílias, com a presteza que eles gostariam, os
procedimentos de habilitação vão se arrastando um pouco mais. Há mais um fator agravante nisso
tudo: essas famílias que estão ingressando agora na fila de adoção, provavelmente, vão seguir o
perfil de todos as outras trinta mil e tantos que já estão habilitadas: elas vão continuar querendo
crianças de até 2 anos de idade. Diante disso, também não há uma preocupação do Judiciário em
agilizar esses procedimentos, sabendo que vai lidar com pretendentes que seguem o mesmo perfil.
Alexandre: O que essas famílias precisam entender?
Doutora Katy Braun: A primeira questão que um pretendente precisa compreender, (e
isso é uma realidade muito dura), é que as varas da infância não estão ali para realizar o sonho
deles de terem filhos. O trabalho é o oposto: nós estamos ali para procurar pretendentes para as
crianças que existem e estão nos acolhimentos. A demora, para essas crianças, sim é prejudicial.
Elas já passaram provavelmente dois anos na instituição, aguardando a definição da sua situação
jurídica. Nesse período, elas tiveram ainda a experiência com a família natural, até que lhes
fossem esgotadas todas as possibilidades de manutenção do convívio; além disso, podem ter
tido experiências mal sucedidas de colocação na família ampliada, isso é muito comum. Quando
finalmente passarem os dois anos, elas serão declaradas adotáveis. Elas têm pressa, mas não
atendem o perfil das pessoas que estão nos procurando para se habilitar. O que temos procurado
fazer, no primeiro atendimento das famílias, (vendo aqueles que têm potencial para adoções
tardias ou necessárias), é agilizar esses processos, especificamente, porque a habilitação deles
vai ter alguma utilidade para as crianças que estão aguardando nas instituições de acolhimento.
Esta é uma realidade que, por vezes, desagrada alguns pretendentes que esperam pelo Judiciário.
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Alexandre: No caso dos processos em andamento, (no Estado), nós estamos criando sistemas
adequados de abordagens com as crianças e com os pretendentes, no que se refere ao processo de
escolha, de aproximação, de relacionamento, de inter-relação, que exigem atenção maior do Judiciário,
como a senhora anteriormente colocou? Nós estamos suficientemente bem nesses processos?
Doutora Katy Braun: A quantidade de crianças que temos aguardando uma adoção passa
de 5 mil. Isso mostra que nós não estamos sendo bem sucedidos. Nós não temos tido sucesso em
encontrar essas famílias e promover os encontros necessários. Esse insucesso, eu atribuo à falta
de equipe multidisciplinar em todas as varas que tratam da questão da infância e juventude. Esta é
uma realidade em todo o país. Então, na medida em que as varas contam com assistentes sociais e
psicólogos nas suas equipes, esse trabalho vai sendo realizado de uma maneira melhor. Está tudo
associado. Em uma avaliação geral, eu diria que nós não estamos sendo bem sucedidos porque o
número de crianças aguardando uma adoção continua muito alto.
Alexandre: Então essa abordagem que estamos fazendo, visando uma eficiente preparação
dos pais e das crianças não está adequada? A senhora sugere algum modelo diferente de abordagem?
Doutora Katy Braun: A grande dificuldade que vejo é que cada comarca tem um fluxo próprio,
tem um procedimento particular para a habilitação dos pretendentes e para a preparação das
crianças. Eu penso que nós precisaríamos começar unificando os procedimentos, minimamente,
para que nós pudéssemos ter segurança em qualquer lugar do país. Assim, quando formos
convocar pretendentes de outra localidade, ele viesse já preparado e com noções mínimas das
suas responsabilidades e dos desafios que ele vai encontrar. Porque isso não ocorre hoje. Em alguns
estados preparam-se as famílias com um percurso mais prolongado de palestras, (por exemplo), de
grupos reflexivos, atendimentos individualizados com os pretendentes. Já em outros, as pessoas
assistem a um vídeo e se dizem assim preparados para adotar. Isso leva ao insucesso de muitas
adoções tardias ou necessárias.
Alexandre: Para a senhora, qual o lugar da criança na preparação da adoção? É um lugar
de espera ou um lugar ativo?
Doutora Katy Braun: O sucesso da adoção e a felicidade da criança, (que é o bem maior que
a gente procura), dependem também da preparação dela e hoje nós temos um instrumento muito
bom para que o próprio juiz participe disso que é a obrigatoriedade das visitas às comunidades de
acolhimento, com a realização das audiências concentradas. A legislação diz que a criança tem o
direito à informação; então nós entendemos que o juiz tem a obrigação de informar à criança cada uma
das etapas importantes dos procedimentos judiciais pelos quais ela está passando. É claro que dentro
da sua capacidade de compreensão. Quando a criança ingressa no serviço de acolhimento, ela precisa
saber porque ela está ali. Quando o Ministério Público propõe a ação de destituição do poder familiar,
a criança também precisa ser informada dessa realidade e do que pode vir a acontecer; e em quanto
tempo isso deve acontecer. Quando sai a sentença de destituição do poder familiar é imprescindível
que ela seja informada, mesmo pelo juiz, de que os pais dela foram reprovados nessa tarefa de exercer
o poder familiar; de que eles não vão mais poder fazer isso. Tal medida significa um rompimento que,
inicialmente, é jurídico, depois vai ter uma extensão emocional muito maior para a criança em relação
aos pais. Se estas verdades não forem ditas de uma maneira muito respeitosa para criança, ela não vai
ter condições de elaborar o luto decorrente da perda dessa referência da família natural. E sem passar
por esse necessário processo, ela não vai ser bem sucedida no momento de encontrar uma nova
família. É provável que tenha dificuldade de aceitar uma nova família e de abrir seu coração para essa
nova experiência. Então, nós não podemos ter o enfoque apenas na família que vai acolher a criança,
mas também e, principalmente, na criança, porque ela deve ser protagonista da sua história.
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Alexandre: E isso depende de quem para que a gente possa (...)?
Doutora Katy Braun: Eu entendo que cada juiz deve assumir esse papel, e se ele não for
fazer isso, pessoalmente, ele deve se assegurar que alguma outra pessoa da sua equipe o faça.
Alguns colegas delegam isso para a equipe técnica, outros para os coordenadores das instituições
de acolhimento, mas me parece que até do ponto de vista psicológico a palavra do juiz é muito
importante para a criança, porque ela representa uma palavra de autoridade. Da minha parte, eu
entendo que é dever do juiz informar a criança em cada uma dessas etapas.
Alexandre: E isso depende de quem para que a gente possa (...)?
Doutora Katy Braun: Eu entendo que cada juiz deve assumir esse papel, e se ele não for
fazer isso, pessoalmente, ele deve se assegurar que alguma outra pessoa da sua equipe o faça.
Alguns colegas delegam isso para a equipe técnica, outros para os coordenadores das instituições
de acolhimento, mas me parece que até do ponto de vista psicológico a palavra do juiz é muito
importante para a criança, porque ela representa uma palavra de autoridade. Da minha parte, eu
entendo que é dever do juiz informar a criança em cada uma dessas etapas.
Alexandre: Na sua opinião, temos os instrumentos suficientes e necessários para
administrar essa situação?
Doutora Katy Braun: Eu entendo que nós temos hoje um sistema bem pensando, bem
construído, de acolhimento. Todos os serviços estão organizados e a previsão de todo o pessoal
que precisa atuar nessas etapas existe em lei. Teoricamente nós temos tudo igual. Nós precisamos
concretizar isso, embora, infelizmente, o mundo dos tribunais às vezes dificultam tudo pela falta
de contratação de equipe técnica. Mas como o interesse na criança é tão superior a tudo isso, nós
não podemos usar as nossas carências como desculpas para que seus direitos sejam respeitados.
Alexandre: Qual o papel dos grupos de apoio nesse processo?
Doutora Katy Braun: Os grupos de apoio à adoção têm sido fundamentais. Primeiro na
divulgação da cultura da adoção; segundo, dando suporte psicológico e humano durante o período
de espera. O assunto de adoção deixou de ser um tabu, a adoção deixou de ser algo mantido
em segredo em uma família, e hoje é um tema que toda a sociedade discute, graças ao trabalho
dos grupos de apoio à adoção. Esses grupos acolhem as pessoas que querem adotar e dão um
suporte muito importante nesse período de espera, em que elas estão com muita ansiedade e às
vezes com muitas idealizações e sofrimentos. O fato de poderem conviver pessoas que querem
adotar com outras que já estão na fase de espera, somando-se aos casais que já adotaram e
estão passando pelas dificuldades naturais de quem acabou de receber um filho, enriquece muito
o processo de adoção. Essa é a preparação que o Judiciário está fazendo, ou por conta própria ou
com a ajuda desses próprios grupos de apoio à adoção.
Alexandre: Doutora, Falando um pouco sobre essas crianças que não conseguem, por todas
as razões citadas, uma família adotiva. Na sua opinião, poderiam ser favorecidas pelos programas de
apadrinhamento afetivo? Qual seria o papel desse gap na expectativa dessas crianças?
Doutora Katy Braun: As crianças inadotáveis são o reflexo do fracasso da família natural
e da sociedade nesse aspecto de recebê-los como um filho. Por outro lado, a sociedade também
tem muita solidariedade para oferecer para alguém que ela talvez não queira como um filho,
mas oferece a quem possa tratá-lo muito bem ou dispensar-lhe cuidados temporariamente. Eu

199

Anexos

penso que os programas de apadrinhamento são uma excelente oportunidade de toda sociedade
se envolver com essa realidade das crianças que, por não encontrarem uma família substituta,
estão crescendo em instituições. Antigamente havia um senso comum de que o orfanato ou,
posteriormente, a instituição de acolhimento era um lugar excelente para as crianças estarem: lá,
elas teriam todos os cuidados com saúde, alimentação, oportunidade de estudos e tudo o mais.
Mas nós sabemos que nada disso é tão importante quanto a convivência familiar. Essa construção
de vínculos com uma família pode servir, no futuro, de referência para uma criança, quando ela
mesma for adulta e for constituir a sua própria família, uma vez que as lembranças que ela tem da
família natural não lhe foram positivas. (Se o fossem, ela não teria passado pelo procedimento da
perda do pode familiar e a instituição de acolhimento). Mesmo que seja, na melhor das hipóteses,
o acolhimento feito na modalidade de casas-lares, que trabalham com pequenos grupos, essas
instituições, por si sós, jamais vão reproduzir uma dinâmica familiar. O apadrinhamento das
crianças por pessoas, que não são da sua familiar natural nem extensa, é uma alternativa muito
boa para que a criança tenha uma referência de família, fora da instituição de acolhimento.
Alexandre: A respeito de baterem na tecla sobre não separarem irmãos... porque eles não
conseguem viver sem o irmão... O que a senhora tem a dizer sobre isso?
Doutora Katy Braun: Um dos desafios que a gente encontra na procura de uma família
para as crianças é o desafio dos grupos de irmãos. A legislação diz que eles devem ser adotados
conjuntamente. Mas é muito difícil nós encontrarmos pretendentes brasileiros que queiram mais
de duas crianças, e não é raro acontecer de termos grupos de até 8 irmãos. Já tive maiores sob
os meus cuidados. Nós precisamos também de uma reflexão sobre o que é preponderante para
o bem estar de uma criança; o que é salutar para o seu desenvolvimento: se é ter irmãos ou pai
e mãe. A necessidade de um pai e uma mãe prepondera sob o nosso direito de conviver com os
nossos irmãos, diariamente, e de estar sempre com eles. Então nós temos que ter a coragem de,
em determinados casos, separar grupos de irmãos, garantindo, é claro, que essa separação não
vai implicar no rompimento perpétuo dos vínculos, mas separá-los para que eles possam receber
esse cuidado parental em famílias diferentes, mesmo que em alguns casos uma parte das crianças
não encontre a adoção. Isso porque, no futuro, esse grupo de irmãos vai continuar existindo, eles
vão continuar convivendo e vão poder ter referências uns dos outros e até das famílias dos próprios
irmãos, quando houver essa disponibilidade. É claro que a gente tem de encontrar famílias bem
especiais para isso, mas as crianças quando bem preparadas, aceitam a separação de irmãos, se
esta for a condição para que elas possam desfrutar do direito de uma convivência familiar.
Sobre o apadrinhamento afetivo de crianças, uma questão importante que eu vejo é que
não podemos trabalhar com essas famílias que querem acolher as crianças ou se relacionar com
elas como padrinhos, sem uma prévia habilitação também. Embora com esses casais ou com
essas pessoas, não precisemos observar uma motivação para a adoção, já que eles não querem
adotar. Nós não podemos expor as nossas crianças que já sofreram tantas violações de direito: há
pessoas bem intencionadas, mas que não comprovaram que têm condições psicológicas mínimas
de conviver com uma criança. Alguns cuidados são imprescindíveis: nós precisamos investigar a
dinâmica dessas famílias que querem apadrinhar e descobrir a motivação delas também, para que
essa criança que vão retirar do abrigo não seja objeto para a satisfação de algum interesse menor.
Também precisamos verificar qual a referência comunitária dessa família, para ter certeza de que
a criança não vá deixar a instituição de acolhimento para conviver em um outro ambiente que, pra
ela, também não é saudável.
Alexandre: Há um programa de acolhimento das gestantes de entregar a criança para a
adoção... Se a senhora puder falar um pouquinho sobre ele...
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Doutora Katy Braun: A nossa preocupação com o acolhimento de gestantes surgiu de
experiências negativas de nossa região onde havia uma clínica clandestina de abortos. Essa clinica
atuava praticamente à vista de todos e foi responsável pela incriminação de muitas mulheres e pela
morte de tantas outras. Nós chegamos à conclusão de que a mulher, quando tem uma gestação
indesejada, precisa de um apoio especial, precisa conhecer as alternativas que ela tem para não se
submeter a um aborto clandestino. O aborto não é uma realidade autorizada no nosso país, então
nós passamos a divulgar para as mulheres que não desejavam o filho, o qual haviam concebido,
de que elas tinham o direito de não criá-los, e esse é um grande tabu na nossa cultura. Nessa
cultura, a figura da mãe é praticamente a de uma santa e, como assim, uma mãe vai rejeitar aquele
filho? Então nós procuramos desmistificar também essa questão de que é possível, sim, que a uma
mulher que teve uma gravidez indesejada, procure a vara da infância, como diz a Lei, e manifeste
seu direito e seu desejo de entregar a criança em adoção. Quando essas mulheres nos procuram,
nós fazemos um acolhimento social no primeiro momento, depois tomamos as providências para
que ela tenha segurança alimentar e acesso à saúde durante o período de gestação. Assim, ao final
do percurso gestacional, esperamos que ela esteja segura e fortalecida o bastante para tomar
a decisão de ficar com a criança ou não. Se nós não tivermos esse cuidado, certamente outras
pessoas vão se aproximar dessa mulher, vão se aproveitar da situação de vulnerabilidade dela e,
provavelmente, já vão obter dela uma promessa de que a criança lhes vai ser entregue em adoção
após a gestação. Pode acontecer que a mulher mude de ideia, que ela queira ficar com o filho... mas
se ela já fez esses acertos, clandestinamente, vai encontrar dificuldades em voltar atrás. Por isso,
o acompanhamento do Poder Judiciário é muito importante: a mulher vai ter aquela segurança de
contar com o apoio social e psicológico durante a gestação, e que ao final, se ela quiser entregar
o bebê em adoção, ele vai ser entregue para uma família previamente habilitada. Isso dá uma
sensação de conforto para essa mãe que deseja o bem dessa criança. Por outro lado, se ela tiver
se empoderado, nesse período, e se sentir apta e descobriu aquele desejo de ficar com a criança,
ela vai poder fazer isso, recebendo o apoio da rede de proteção sem dever nenhuma desculpa,
nenhum favor para eventuais pessoas que lhe tenham prestado os cuidados por interesse numa
possível adoção irregular dessa criança.
Alexandre: Quando ela manifesta essa vontade de entregar a criança, existe um trabalho
buscando a família extensa. O Judiciário faz esse trabalho?
Doutora Katy Braun: Um dos impasses que a gente tem é quando essa gestante que nos
procura não quer que a família extensa seja procurada. E nós temos dois princípios em confronto:
um deles é o princípio constitucional da intimidade, que todo mundo tem direito à intimidade;
ninguém pode ser obrigado a expor os seus segredos. Muitas vezes a mulher que tem uma gravidez
indesejada está mantendo a gestação em segredo do suposto pai e da família extensa. Por outro
lado, nós temos o princípio de que a criança tem o direito de crescer na sua família natural e de
que uma adoção só vai ser deferida se forem esgotadas as possibilidades de colocação na família
natural ou extensa. Sopesando esses dois princípios, me parece que nós precisamos refletir o
seguinte: A criança indesejada que permanece na sua família extensa, vai crescer à sombra dessa
mãe que o rejeitou e, no caso de ter sido acolhida por avós ou por irmãos, vamos pensar que essa
avó ou esses irmãos não possam mais continuar exercendo essa guarda, que é sempre dada a titulo
precário. A quem vai voltar a responsabilidade? A responsabilidade volta para aquela mãe que desde
o começo manifestou que não tinha interesse em exercer o poder familiar. No meu entender gera
um prejuízo para a criança, sobre o sentimento dela de pertencimento, quanto à posição que ela vai
entrar naquela família. Eu entendo que nós devemos sim, nesses casos em que o bebê ainda não
tem vínculos afetivos com a família extensa e, provavelmente, nem com essa mãe o tem (porque se
tivesse ela não estava passando por essa situação tão sozinha), nós devemos respeitar a vontade
da mulher e respeitar o desejo dela de que nem o suposto pai nem a família extensa seja procurada.
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A única pessoa que não pode ser excluída dessa decisão é o marido, se ela for casada, já que esse
homem presume-se pai e ele tem o direito de opinar sobre essa questão. Mas os demais parentes e
pessoas com quem essa mulher não tem um vinculo de casamento ou talvez nem de união estável,
não deve ser chamados ou opinar se ela exigir o segredo.
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Helena Martinho.

Helena: Existe uma motivação que seja adequada quando se fala em adoção?
Schettini: Eu diria que não. É a mesma para qualquer outro empreendimento importante
na vida pessoal. Daria até uma conotação um tanto diferente: o caminho seria mais buscar a
compreensão do desejo do que da motivação. A motivação, na realidade, é o desejo.
Quando se tem o desejo, tem-se a possibilidade de transformá-lo em vontade, que é a
operacionalização do próprio desejo. Havendo a vontade, abre-se o caminho da determinação,
fechando-se assim o ciclo da motivação. É verdade que se a gente se propõe a ajudar alguém
no processo da adoção, será preciso uma boa dose de sensibilidade para dar sentido humano
ao processo. O desejo, às vezes, é escorregadio porque pode esconder outros “motivos” para a
adoção, como, por exemplo, a tentativa de preenchimento de algumas lacunas no que diz respeito
a alguns projetos pessoais que não têm a ver necessariamente com a filiação.
Helena: Desejo de filiação de ser pai, de ser mãe por meio da adoção durante muito tempo
foi visto como uma filiação de segunda categoria, o time titular não deu certo, eu busco o time
reserva. Isso é fato ainda?
Schettini: Ainda existe, mas creio que em uma intensidade menor, pelo menos nos
ambientes onde atuamos. É preciso entender que, nós que militamos na adoção, estamos, de certo
modo, contaminados com referência marcadamente positivas sobre o tema. Em nenhuma relação
entre os humanos há a segurança de que tudo dará certo no sentido das nossas expectativas. A
adoção não foge à regra.
A experiência nos tem mostrado que a adoção de filhos precisa, necessariamente,
ser considerada pelo viés da afetividade. Temos dito que, quando se tem um filho, ele só é
verdadeiramente filho quando o inserimos no caminho da adoção afetiva. O mesmo é verdade
no que diz respeito aos filhos que geramos. Quem gera filhos não é necessariamente pai ou mãe;
quem gera filhos é genitor ou genitora. Genitores que não adotam afetivamente seus filhos não são
verdadeiramente pais. Nesse sentido a adoção muda de patamar e é isso que a gente tem mostrar
às pessoas para que elas percebam que a adoção não é coisa de segunda categoria.
Helena: Diante disso e diante da tua experiência quais são os principais preconceitos na
hora de se falar de adoção, o que é mito e o que é preconceito e como lidar com isso?
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Schettini: O preconceito existe porque existem as pessoas. No que diz respeito à adoção
é até mais amplo e mais forte porque ainda vivemos aquela “cultura do sangue” de que se falava
antigamente: “sangue do meu sangue”. Isso mudou um pouco, mas ainda está presente na memória
das pessoas, agora com outro nome. Ao invés de “sangue”, falamos em DNA, que, no final das
contas, é a mesma coisa, como se as pessoas do mesmo sangue tivessem a garantia de que tudo
correrá bem no âmbito da filiação. Fico até um pouco irritado (estou até melhorando um pouco
da minha irritação) quando ouço das pessoas: O filho de sangue é o filho real; o filho que não é de
sangue não tem o DNA da gente; não sabemos o ocorreu lá atrás.
Diante disso andei fazendo uma pergunta a algumas pessoas que até hoje ninguém
conseguiu responder. A pergunta era: “Qual o nome completo do seu tetra avô paterno?” Ninguém
soube responder. Ora, se não se sabe sequer o nome, qual a significação que tem essa ligação
sanguínea (genética)? Por que queremos exigir perfeição e segurança sobre a origem do filho que
se vai adotar? Porque ele vem de uma outra origem, porque vem de uma família desconhecida, a
gente quer se garantir de tudo para que não haja uma doença genética ou um caráter deformado.
Enfim, queremos do filho que se vai adotar uma garantia que não se tem do filho que geramos.
Esse preconceito vem por conta dessa “cultura do sangue”.
Há uma questão de ordem social, que é a luta que a gente enfrenta quando as pessoas
tomam conhecimento de que determinada criança é adotiva. Isso aparece com mais frequência
no ambiente da escola. Se a criança adotada apresenta problemas de aprendizagem, dificuldades
no relacionamento com pessoas ou um grau acentuado de agressividade, a primeira explicação
que surge tem a ver com sua origem adotiva. Não são poucas as vezes que a gente ouve: “agora
entendemos porque ele é assim; ele é adotado” Isso não é verdade, porque a gente encontra
centenas de milhares de crianças com as mesmas características sem terem sido adotadas.
Chama-nos a atenção o fato de que dos seres vivos que conhecemos, somente os
humanos têm a possibilidade de serem desumanos. São desumanos em relação a seus pares; têm
dificuldade de lidar com as diferenças entre si.
Ultimamente tenho pensado muito nessa questão. A grande dificuldade que enfrentamos
no mundo atualmente no âmbito do relacionamento com as pessoas é uma “crise de percepção”.
Temos dificuldade de perceber o outro como um legítimo outro, isto é, com suas características,
diferenças e singularidades. Temos dificuldade de expressar nossa humanidade para os outros
humanos. O preconceito vai também por esse caminho através de uma aprendizagem familiar. Hoje
somos o que somos porque, em parte, fomos o que fomos. O que aprendemos em nosso grupo
familiar e com as outras pessoas da nossa convivência nos contamina com mensagens dessa
natureza. É verdade que vamos aprendendo outras coisas, refletindo e conseguindo, às vezes, nos
libertar da interferência dessas informações iniciais. Acredito que as pessoas hoje identificadas
como pessoas com necessidades educativas especiais nos têm ensinado a perceber com mais
clareza o significado humano das singularidades das pessoas.
A história da mudança de nomenclatura para indicar pessoas com necessidades especiais
mostra um pouco de humanização no trato com as diferenças entre as pessoas. Estamos
progredindo, mas em velocidade ainda muito pequena em relação à necessidade de ver as pessoas
como humanas que elas são.
Helena: Quando você fala dessa percepção, de perceber o outro, trazendo para a questão
da adoção, porque a gente vê necessidade de buscar cada vez mais famílias para crianças mais
velhas, que são os filhos reais, os filhos possíveis. Diante disso, como capacitar ou trabalhar com
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esses pretendentes o respeito à origem destes seres que já andam no seu caminho de constituição
total e mental. Como lidar com isso, com as origens para essas famílias que tentamos abrir um
pouco esse olhar na filiação para crianças mais velhas, crianças portadoras de necessidades
especiais ou doenças e tudo o mais. Como lidar com a origem? Como o adulto neste caso pode
trabalhar isso pra lidar e o próprio respeito a ela e a revelação da sua origem?
Schettini: Com respeito à origem, é preciso esclarecer. A origem, não tem a ver com a com
a história da criança no sentido de relatar-lhe todos os acontecimentos que envolveram sua vida
pregressa, isto é, antes da adoção como, por exemplo, o fato de uma criança que foi encontrada na
lata do lixo. Quando insistimos na necessidade de contar à criança sua história parental, no caso
do exemplo, o episódio da “lata do lixo” não tem a ver com sua origem. Quando se fala de origem,
fala-se simplesmente disso: essa criança não nasceu das pessoas que irão adotá-la; nasceu de
outras pessoas. Isso é falar da origem, nada mais do que isso. O resto não tem a ver com a origem.
Podem ter ocorrido situações traumáticas na vida da criança (ser encontrada na lata do lixo, no
banheiro de um hotel...) Essas coisas, porém, não têm a ver com a origem dela. Essas questões
implicam aspectos da história dessa criança que, se produzirem alguma interferência no seu
desenvolvimento pessoal, com certeza precisará de ajuda, como acontece com qualquer outra
pessoa que não tenha uma história de adoção.
No caso de adoção de crianças de mais idade será necessário então atentar para o fato
de ela ter consciência de experiências anteriores que poderão interferir na integração com
sua nova família. A família que acolhe uma criança, agora na condição de filho, precisa levar
em consideração sua forma anterior de vida para ajudá-la a fazer a transposição para seu novo
ambiente familiar. É nesse momento que se torna imprescindível um preparo pessoal por parte dos
pais adotantes, sobretudo quando se trata de crianças de mais idade. Refiro-me aqui a crianças
acima de três anos de idade. A preparação tem a ver com o fato de que aprendizagens de hábitos
não são mudadas repentinamente. Os pais adotivos precisam ser ajudados a entender e apreender
formas de caminhar com o filho que adotam em um caminho novo para ele. Isso exige paciência
e respeito à criança nas áreas mais simples como alimentação, comunicação com as pessoas,
gostos pessoais... A criança precisará de um tempo (e o tempo é individual) para absorver o que
for possível dos referenciais de sua nova família.
Pais adotivos de crianças de mais idade precisam, por assim dizer, de preparo redobrado
por conta do processo educativo que nem sempre é concordante com a bagagem que a criança
traz na sua história pessoal. Na prática, adotar um filho é incorporá-lo. O filho que se gera, se gera
no corpo e sai do corpo. O filho que se adota se gera na mente e entra no corpo de que o adota. Em
todas as duas situações há uma profunda vinculação com o corpo. As mães adotivas sabem disso.
Há uma ligação corporal do filho com a mãe adotiva. Quanto ao pai, a ligação se consolida
mais lentamente pela via da convivência. Os pais adotivos de uma criança de mais idade precisam
ser preparados no conhecimento desse processo para poderem respeitar o ritmo pessoal de
desenvolvimento da criança por conta de suas visões e interpretações do mundo e de si próprias
já estabelecidas ao longo dos anos mais importantes da formação de sua personalidade. É entre
dois e três anos de idade que se estabelecem as bases sobre as quais características pessoais
importantes encontrarão os nutrientes de sua consolidação. Quando se adota uma criança de 5
a 8 anos de idade, ela já tem muita coisa feita como fundamento de sua personalidade. Acho que
algumas coisas bem feitas e outras as interpretamos como mal feitas.
Essa é uma questão delicada. Se queremos dar uma família a uma criança precisamos acolhêla como filho do jeito que ele chega. Por essa razão, os pretendentes que desejam incorporar à sua
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família uma criança de mais idade precisam, sem dúvida, passar por uma preparação mais prolongada.
Aqui o tempo da preparação precisa ser estabelecido em função da necessidade de cada adotante.
Helena: O que é atitude adotiva?
Schettini: Toda ação decorre de uma atitude, penso eu. O ato vem depois da atitude. As
nossas ações, em qualquer área, não terão a repercussão, nem a profundidade, nem a resultante
que a gente espera, se não brotarem de uma atitude; atitude essa que tem a ver com o que eu
chamo de “sentido de vida”. Enquanto nós, individualmente, não percebermos o nosso sentido
pessoal de vida iremos agir de formas diferentes em situações diferentes muitas vezes sem
segurança alguma a respeito do que queremos conquistar.
Quando falo em “sentido de vida” o vejo em duas acepções: sentido direção e sentido
significado. É isso que vai nos mostrar o que significa atitude. Quando assumo uma atitude em
relação a alguma coisa me sinto muito mais seguro e tranquilo para poder empreender ações
que tenham a ver com a ação correspondente. A atitude me parece um caminho um pouco longo.
A atitude não se instala instantaneamente. É um processo e tem suas complexidades. Às vezes
pensamos que as grandes conquistas da vida consistem em nos apropriar de determinados
resultados. Entretanto, a vida não é a conquista de resultados; a vida é um processo dentro do qual
os resultados acontecem. É aí que está inserida a atitude.
Hoje, por exemplo, se fala muito em relações interpessoais. Esquecemos, entretanto
das relações intrapessoais, isto é, das relações da gente com a gente mesma. Essa é a grande
preparação para assumirmos posicionamentos como a “atitude adotiva.
Helena: E quando se fala em adoção, atitude adotiva?
Schettini: A atitude adotiva tem a ver com o adotar-se. Sem estabelecermos um processo
de relação da gente com a gente mesma, isto é, se não nos adotarmos, com certeza teremos
dificuldade de adotar o filho no sentido mais amplo e profundo da adoção. Nunca iremos
estabelecer uma atitude adotiva (adotar um filho, por exemplo) sem que antes nos adotemos
como pessoa. Há um termo médico que nos auxilia a compreender a atitude adotiva. Trata-se da
anastomose, que traz em si a ideia de interpenetração. Poderíamos dizer que na real adoção existe
uma “anastomose” entre pais e filhos, que não mais se desfaz senão por uma ruptura traumática.
A atitude adotiva está inserida dentro desse contexto do adotar-se. O processo de educar
o outro exige autoeducação. Dito de uma forma mais completa: o educar-se exige o educar-se, o
cuidar do outro exige o cuidar-se, o amar exige o amar-se, assim como adotar o outro implica o
adotar-se.
É dentro desse contexto que está o desejo de ter filho, o sentido de vida como filho, a
ligação do filho como pessoa independentemente de como ele seja. Podemos até ir mais adiante:
o amor pelo filho existe mesmo que não saibamos como ele será no futuro. Filho ama-se antes de
conhecê-lo, ama-se apesar de conhecê-lo e se ama também sem se saber como será.
Atitude adotiva implica aceitação, bem estar, respeito. Será preciso que ela forme uma raiz
vigorosa para consolidar a convivência. A relação parental é abastecida pelo afeto.
A atitude adotiva é o que vai dar expressão àquilo que a gente quer estabelecer como uma
referência de pessoa para o filho adotivo.
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Helena: Resumindo então, como fazer na prática ter essa atitude adotiva?
Schettini: A pergunta é oportuna porque dá ensejo a alguns exemplos. A atitude adotiva
ultrapassa o âmbito da adoção de filhos. Tudo o que se ama, ama-se porque se adota. Isso
deveria ser mostrado desde o começo às crianças através do cuidado com seus objetos, com
seus utensílios escolares, ampliando essa ideia de adoção aos seres vivos, como as plantas e os
animais. Ainda mais: ajudá-las a adotar o ambiente físico onde vivem.
Quando adotamos nossos amigos como amigos, nossos livros como os que nos ensinam,
estamos assumindo uma atitude adotiva.
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ANEXO XV:
PALAVRA DE ESPECIALISTA
PATRÍCIA BRAGA
Pedagoga, Professora da Secretaria de Educação do GDF, Coordenadora Pedagógica da Instituição
de Acolhimento Nosso Lar.
Entrevista realizada em 09/11/2014, nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP, em Brasília-DF, por
Alexandre Kieling.

Alexandre: Patrícia, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência da
espera, desses jovens, como que eles processam isso, em que nível fica isso e como administrar.
Para você, que está lá dentro.
Patrícia: Dentro de uma instituição você vive sempre um momento que ainda vai acontecer.
Parece que nada que está lá dentro está valendo a pena. Nosso trabalho é tentar dizer para aquela
pessoa que mora lá, aquela criança, aquele adolescente, que vale a pena morar ali, aproveitar
aquele tempo ‘pra’ se descobrir, ‘pra’ ver quem ele quer ser. ‘Pra’ ver até mesmo que sonhos ele
tem, se aquele sonho são sonhos que realmente podem virar realidade. Porque é um momento
de espera: “Ou eu vou fazer 18 anos pra eu ir embora, ou minha família vai se reorganizar e eu
vou voltar pra ela; ou vai chegar alguém aqui e vai me adotar, ou vai chegar alguém aqui pra ser
meu padrinho ou madrinha.”. Estão sempre esperando que algo aconteça e a vida passa. Então,
a gente tenta trabalhar de forma que diga: “Aproveita esse tempo, não fica nessa expectativa do
que ainda vai acontecer. Vamos viver o dia a dia que está aqui, vamos aproveitar, vamos estudar,
vamos brincar, vamos conhecer o mundo, vamos mostrar para os outros quem você é. Porque é
muito mais fácil alguém vir te buscar, vir se apaixonar por você quando você tem o que mostrar,
quando você tem o que dizer. Então, você tem que investir na pessoa que está dentro da entidade
de acolhimento”.
Alexandre: Você falou sobre a gestão da espera. E a gestão da expectativa, em si? A espera
é: eu aguardo se (...) ocorrer, e a expectativa é em relação ao que eu desejo.
Patrícia: A expectativa vem junto com o desejo e a ansiedade, e isso traz uma ansiedade
naquele ser, uma ansiedade do que vai acontecer comigo. Você tem que ir trabalhando, justamente,
proporcionando momentos que sejam bons e que ele esqueça um pouco daquilo que ainda virá.
Quando você distrai, vamos dizer assim, de forma positiva, aquele foco não fica sendo único. É uma
outra coisa que eu tenho que alcançar, que eu tenho que correr, que eu tenho que conseguir. Você
tem que ser o espaço rico de experiências para que essa expectativa não consuma a essa criança
ou esse adolescente. Que ele não viva para isso, mas que ele tenha foco em outras coisas.
Alexandre: Como você trabalha esse esquecimento de maneira positiva, que exemplos a
gente pode dar?
Patrícia: Pois é, eu posso dar vários exemplos. Um, por exemplo, é que quando alguém chega
ao abrigo. Você respeita a história que ela tem, mas você pode, junto com ela, tentar construir uma
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nova história, mesmo que seja de um pequeno tempo que ela passe na entidade de acolhimento.
Então por exemplo: “Você está aqui, você quer fazer o quê? Você gosta de quê? A nossa entidade,
por exemplo, é um espaço enorme e muitas pessoas dizem assim: “Por que vocês não constroem
uma marcenaria? Uma padaria?” Porque nem todo mundo quer ser marceneiro, nem todo mundo
quer ser padeiro. A gente busca naquela criança, naquele adolescente o potencial dele e nós
vamos trabalhar, nós vamos colocar ele em contato com a sociedade. Então o adolescente não
tem que ficar dentro do abrigo, ele tem que fazer cursos fora do abrigo, ele tem que estudar fora
do abrigo, ele tem que ir a grupo jovem fora do abrigo. Você insere ele na sociedade, participando
de muitas coisas. Essa é uma das grandes questões. Eu respeito também a história dele e do
que ele passou, mas eu posso propor a ele a construção de uma nova história. Você dizendo
‘pra’ ele que pode ter vivências importantes nesse momento de espera e proporcionando para
ele oportunidades... Essa expectativa, essa ansiedade, essa espera vai se amainando. Você tem
que buscar que ele faça esportes, que ele participe de grupos da sociedade, que ele possa estar
atuando como protagonista, que aquela criança não só receba visitas no abrigo, mas que ela vá
fazer visitas, vá à casa de alguém, que ela vá a uma exposição, que ela vá ao parque da cidade,
ao zoológico, ao circo, ao filme que está anunciando na televisão. Você tem que estar buscando
atividades ‘pra’ ela estar inserida na comunidade e não estar simplesmente esperando que alguém
bata na porta e diga: “Eu vim ter ver, eu vim te conhecer”, e ainda tem a possibilidade de: “Eu vim
te conhecer, mas não fui muito com sua cara, não bateu, não é você que eu quero pra mim.” Ainda
tem isso, as crianças e adolescentes ainda têm que passar por isso, por esse olhar de escolha
que, por mais bem trabalhado pela a equipe técnica, pela equipe técnica da Vara da Infância... todo
mundo tem o maior cuidado, mas eles sabem que: “Chega lá uma pessoa, veio e brincou comigo.
Veio acompanhado de uma moça que veio com o pai e a mãe do fulaninho que já foi embora...
se ela trouxe um novo pai, uma nova mãe para aquele menino, será que ela está trazendo o meu
novo pai ou minha nova mãe?” Eles não são bobos. E se não voltam mais? E se aquelas pessoas
desaparecem? “Eu acho que eu não agradei muito.” Isto acontece. Então você tem que fazer a
vida continuar, você tem que dizer pra ele que mesmo que ninguém um dia o escolha, ele pode
ser uma pessoa que forme a família dele e eles construam uma família feliz. Ele não precisa do
outro, ele pode ser o formador de uma família que seja feliz. Trabalhamos a visão de futuro com os
meninos: “Quando você tiver a sua família, quando você tiver filhos...” Trabalhamos esse tipo de
coisa. A gente não pergunta, às vezes, para as crianças: “O que você vai ser quando crescer?”, e
também não perguntamos da profissão, mas perguntamos “como vai ser sua casa?” e como eles
vão viver, quantos filhos vão ter... “Você vai fazer isso com seu filho?”, “Você vai contar história ‘pro’
seu filho?” e com isso você vai descobrindo também a o que ele dá valor na prática da instituição,
o que é importante ‘pra’ ele, até o espaço físico, quando ele diz: “Ah! na minha casa vai ter um
canto que é só meu, que ninguém vai entrar, ninguém vai mexer nas minhas coisas na minha casa.”
Você sabe porque aquilo é uma coisa que está incomodando aquele acolhido. Então, você busca
alternativas para que ele tenha mais privacidade no espaço dele e com isso ele vai mostrando o
que ele sonha e você já vai buscando a realização desse sonho. Porque existem moradores nos
abrigos que nunca foram escolhidos, que suas famílias não se reorganizaram para tê-los de volta,
que ninguém quis adotá-los e que nem padrinhos ou madrinhas o escolheram. Cabe à instituição
fazer o melhor para eles, porque é aquilo que eles têm, é lá que eles moram, é lá que eles estão
construindo a história deles, de anos importantíssimos na sua vida.
Alexandre: A projeção do futuro é a única maneira de enfrentar esse tipo de frustração?
Porque essas crianças, a cada busca e a cada abandono, elas fazem um novo ciclo de frustração.
Só projetar o futuro é a solução?
Patrícia: Não, só projetar o futuro não é a solução. O trabalho terapêutico é importantíssimo,
o autoconhecimento dessa criança diante das frustrações tem que ser trabalhado por uma equipe

209

Anexos

técnica de uma instituição de acolhimento e, às vezes, temos que buscar fora da instituição esse
tipo de tratamento. Essas frustrações são coisas tão profundas, tão estruturais na vida desses
meninos que isto também faz parte da formação do caráter, da formação daquele adulto que virá.
A gente também precisa desse suporte e é duro dizer, mas existem frustrações que nunca vão ser
resolvidas, que são coisas tão marcantes, tão difíceis de serem suplantadas, que, às vezes, passa
uma vida e essa pessoa não vence aquilo. Vou dar um exemplo: uma coisa que dificilmente se
consegue superar é quando depois do abandono da própria família, há uma devolução de adoção.
Dificilmente tem conserto. É uma frustração tal qual ou maior, eu diria, que o abandono da família.
Alexandre: E nesse caso, o que dá ‘pra’ fazer ou não tem o que fazer?
Patrícia: Para fazer sempre tem: você tem que acolher, você tem que dar tratamento
psicológico, você tem que, em certos casos buscar tratamento psiquiátrico, com medicação
quando a depressão vem, você busca terapias alternativas, terapias ocupacionais, você não
pressiona tanto quanto aos resultados formais daquela pessoa em termos de estudo: “Você vai
ter que passar de ano”; o menino que chega na sua entidade devolvido de uma guarda provisória
no mês de julho, não se pode pedir que ele passe de ano... Eu sou pedagoga, eu sou professora
na instituição, eu deveria fazer essa cobrança. Mas eu não posso valorizar isso, nesse momento.
Porque a vida daquela criatura está despedaçada, ele foi abandonado novamente depois de
tantos abandonos que já teve. Em uma entidade de acolhimento, você é abandonado, não só pela
família que fez com que você fosse parar nessa instituição, você é abandonado pelo funcionário
que vai embora e, às vezes, quando você é pequeno você chama uma funcionária até de mãe,
inadvertidamente. Nós não usamos esse termo na nossa instituição, mas algumas crianças
chamam a cuidadora de mãe. Daí ela vai embora, ela tira férias e não te leva, ela é demitida...
São muitos abandonos, abandono do visitante que diz: “Semana que vem eu volto aqui e trago
presentinho pra você” e não volta nunca mais, foi apenas uma promessa no vazio, porque ele sai de
lá, orgulhoso porque fez uma atividade de caridade, visitar uma criança abandonada. Mas ele não
viu o que ele fez com essa criança indo lá e não voltando, ele abandonou essa criança, abandonou
esse adolescente que, em algumas situações, viu na pessoa uma oportunidade de conversar, de
desabafar... e aquela pessoa não volta nunca mais. São muitos os abandonos, e esses abandonos
diários contribuem para uma vida muito difícil. Afirmo que uma criança ou adolescente que mora
no abrigo por muito tempo, será um adulto que vai ter muita experiência dolorida ‘pra’ contar.
Alexandre: E quando dá certo?
Patrícia: Quando dá certo é muito bom. É ótimo quando dá certo! Eu tenho experiências
espetaculares, coisas que eu digo que poucas pessoas podem passar e, graças a Deus, eu passo.
Eu vou à formatura de quem eu ajudei a aprender a ler. Outro dia eu fui à entrega da carteirinha da
OAB do menino que me ligou e disse: “Tia, você tem que estar lá, você tem que ver eu receber essa
carteirinha.” Isso é um presente! Eu estar lá e saber que a entidade de acolhimento, apesar de ter
sido um momento difícil, talvez o momento mais doloroso da vida daquela criatura, colaborou para
o sucesso dele. Quando você vai à festa de aniversário da criança que foi adotada há 10 anos da
instituição, mas faz questão que você esteja lá... Porque o tempo do acolhimento, foi um tempo,
a principio, de abandono, mas foi um tempo em que ele foi realmente acolhido. Por isto chama
entidade de acolhimento. Porque tem que acolher e dizer: “Neste momento nós estamos juntos
de você, nós acreditamos em você e nós vamos com você até onde você for. E se a gente puder
ainda te dar uma puxadinha pra você ir mais adiante, a gente vai.” Eu visito a casa dos meninos que
saíram de lá e foram morar juntos porque não tinham família, porque não foram adotados. Vou, faço
chá de panela pra eles quando eles vão sair da instituição pra gente poder montar a casa deles,
vão ser pessoas autônomas, pessoas que estão trabalhando, estudando e batalhando... e isto é
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uma experiência riquíssima, uma experiência muito positiva. Nem tudo dá certo, mas quando você
tem esse propósito, quando a entidade de acolhimento abraça realmente essa causa, muita coisa
dá certo. Eu conto nos dedos dessa mão os meninos que foram para a delinquência ou qualquer
coisa desse tipo, da entidade em que eu trabalho; e eu não tenho dedos para contar todos os que
deram certo. Eu acho isso muito gratificante.
Alexandre: Diferença entre apadrinhamento e adoção ‘pra’ quem está dentro da instituição.
Patrícia: O apadrinhamento é aquele companheiro nosso, nosso amigo: “Nossa! Que bom!
Vamos falar com o padrinho sobre tudo, ele é um parceiro.” Eu ligo pra ele e digo: “Me ajuda, fulano
está matando aula”; “Olha ele está com um probleminha de atividade na escola, eu vou mandar uma
tarefinha pra você fazer com ele”; ou “Dia do índio, você pode levar ele no museu do índio pra mim?”
e o padrinho gosta: “Bacana, ajudo, faço!” Ele é um parceiro, o adotante não. Ele é um parceiro por
muito pouco tempo. Primeiramente ele chega à instituição morrendo de vontade de levar o filho
‘pra’ casa e nós “somos os chatos”, que emperramos o trabalho, que emperramos o processo:
“Meu Deus, eu já esperei tantos anos nessa tal dessa fila e agora chego aqui e você quer que eu
demore pra sair com ele um dia, que ele demore pra dormir na minha casa, que demore ‘pra’ pedir
a liberação dele na Vara da Infância”. Existem pai e mãe adotantes que olham a equipe técnica de
uma entidade de acolhimento com verdadeiro ódio. Mas nós conhecemos aquela criança antes
desse pai e dessa mãe chegarem. Nós sabemos as artimanhas que o menino vai ter ‘pra’ negociar
com o pai e a mãe. A partir do momento que começa realmente o sofrimento da criança na volta pra
entidade de acolhimento, a gente percebe quando o sofrimento é manha ou quando é verdadeiro.
Aí a gente diz: “Agora vocês estão prontos, agora nós vamos pedir à Vara da Infância a liberação
do menino“. Nós temos duas psicólogas, dois assistentes sociais, e eu, como pedagoga, em
nossa equipe, e temos reunião semanal sobre os casos. Todos nós acompanhamos uma adoção,
apesar de ter aquela técnica responsável pela adoção do Joãozinho ou da Mariazinha... todos nós
acompanhamos. Sabemos o comportamento da criança, do adolescente, o relacionamento, que
tipo de negociação ele está tendo com esses adotantes. Então trabalhamos isso. A diferença é que
esse adotante, muitas vezes, quando leva a criança embora da entidade de acolhimento, a gente
não vê nunca mais, eu não vejo essa pessoa nunca mais. Às vezes vejo na rua, em um restaurante,
numa festa. Nós temos uma festa junina e muitos deles vão e levam as crianças. Então, em dia de
festa junina na nossa entidade é dia de rever os meninos que saíram. É um dia muito feliz ‘pra’ nós,
mas eles não querem proximidade com essa época que eles acham que foi a pior época da vida do
filho deles. O padrinho não, eles querem justamente participar da entidade de acolhimento, estar
junto, melhorar, dar opiniões para melhorar. São tipos de relacionamentos bem diferentes.
Alexandre: Se você tivesse que orientar alguém que está hoje dentro de uma casa, quais
seriam os conceitos elementares que essa pessoa deveria ter para ajudar a administrar essas
questões dessas crianças?
Patrícia: O primeiro conselho que eu daria é: afeto. Afeto é quando você se afeta, você
tem que se afetar por aquela criatura, você deve conhecer a história dela para entender qual é a
resposta que ela está dando pra vida, para aquilo que a vida propôs de desafio pra ela. Essa é a
primeira coisa: afeto. Às vezes a criança é danada, responde, xinga, bate, morde, é muito difícil. As
pessoas se assustam, às vezes... a história dela é muito sofrida e você diz: “Meu Deus, o que eu vou
fazer? Não sei o que fazer.” Então, busque aquela criança na essência dela, chegue perto, acolha
realmente. O afeto sempre é um bom caminho. O diálogo é a segunda dica. Eu dialogo com uma
criança de 2/3 anos de idade, mas é importante você dialogar com ela e a trate como única. Ela
não está naquele grupinho porque é uma criança de 2 anos; se ela tem 2 anos e tem maturidade
de 3/4 anos, ela vai pro grupo de 3/4 anos. Porque você tem que saber quem é aquela pessoa,
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você tem que descobrir a potencialidade dela e ver que não é por uma faixa etária ou por um grupo
de meninos ou meninas que você vai separar uma criança. De forma nenhuma! Outra coisa que é
importantíssima: os dirigentes e a equipe técnica de entidades de acolhimento devem ouvir os
cuidadores, ouvir aqueles que passam 24 horas por dia com aquelas crianças. A minha entidade
não tem o regime de plantão, é só no final de semana. As cuidadoras tomam conta das crianças de
segunda a sexta, direto. Elas moram na instituição com seus próprios filhos, com suas famílias e as
crianças. É uma experiência que muita gente questiona, principalmente os técnicos que olham e
dizem: “Não, você tem que ter o turno do cuidador, você tem que ter um cuidador trabalhando um
dia e folgando dois.” Nós já experimentamos isto uma vez e não deu certo. A criança quer acordar e
ver a figura que ela viu na hora em que ela foi dormir. É importante pra ela, isso é segurança. Mesmo
que aquele cuidador tenha horas de folga durante o dia, que nós assim proporcionamos pra carga
horária não ficar muito pesada pra eles, mas é muito importante que ela tenha referências em
que ela possa confiar, em quem ela possa saber quem vai dar o alimento pra ela... a quem ela
possa acorrer, se levou um tombo, se estiver passando mal. Isso é muito importante. O cuidador
hoje, na nossa instituição, é a pessoa mais importante depois da criança; e nós investimos, nós o
capacitamos. Capacitação é outra dica. Todo mundo precisa se capacitar, desde o presidente de
uma instituição até o vigilante, o porteiro, o jardineiro. Todo mundo precisa se capacitar, porque
todos nós fazemos parte do dia a dia daquele acolhido.
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ANEXO XVI
PALAVRA DE ESPECIALISTA
SOLANGE DIUANA
Psicóloga. Perita, cadastrada no Serviço de Perícias Judiciais - SEJUD - do Tribunal de Justiça do
RJ. Coordenadora do Grupo de Apoio Café com Adoção da Vara da Infância e Juventude da Capital
do RJ.
Entrevista realizada em 11/10/2014, nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP em Brasília-DF, por
Helena Martinho.

Helena: O que mudou e como se dá hoje a habilitação dos pretendentes?
Solange: Toda pessoa ou casal que deseja adotar um filho, chamado de requerente, deve
endereçar seu pedido à Vara da Infância mais perto da sua residência. Primeiramente será aberto
um processo de habilitação para adoção, mediante a apresentação de documentos, como:
atestado de sanidade física e mental, certidões negativas cíveis e criminais, comprovantes de
residência e de renda e, se for o caso, certidão de casamento ou de união estável. Na Vara da
Infância da Capital do Rio de Janeiro há uma Reunião Informativa duas vezes por mês, onde as
pessoas recebem as informações sobre o trâmite jurídico do processo de habilitação para adoção.
Normalmente essa reunião é coordenada por uma assistente social e uma psicóloga, e as pessoas
recebem a listagem dos documentos e endereços onde poderão tirar as certidões. Também
recebem o formulário para controle da participação em, pelo menos, três reuniões do Grupo de
Apoio à Adoção, para as quais devem se inscrever previamente. Depois de aberto o processo,
os requerentes serão entrevistados pela equipe técnica do juizado, composta por psicólogo
e assistente social. Completa o estudo, a visita domiciliar feita pela assistente social. Anexados
os estudos psicológico e social, o processo vai para o Ministério Público para conferência e,
estando cumpridas todas as exigências, segue para o gabinete do juiz para a sentença final. Após
acordo do magistrado, é emitido o Certificado de Habilitação para Adoção que tem um número e,
automaticamente, o requerente é inserido no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), antes mesmo
da entrega do certificado a ser realizada em um encontro formal na Vara da Infância.
Helena: Qual a importância deste Processo ser respeitado? Deste caminho, a segurança
jurídica dessa família. Qual a importância que tem isso, por que as pessoas falam que isso é uma
burocratização?
Solange: Podemos falar em várias situações que eu considero muito importantes. Primeiro
a observância da lei; nós temos que obedecer ao Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê
o cumprimento dessas exigências, porque a adoção deve ser realizada legalmente. Antigamente
era comum pegar uma criança, levar pra casa e registrar como se fosse sua, o que é crime. Estes
são aqueles casos de que temos conhecimento de filhos de criação que eram inseridos na família
sem ter os direitos reconhecidos, sem ser legalmente filho. Eram ‘como se fossem’. Ainda hoje se
tem notícias dessas situações. O processo legal de adoção é lento, é burocrático, avaliam. Mas há
que se avaliar a importância da legalidade da adoção, de garantir a legitimidade de ser pai e de ser
filho de direito e não ‘como se fossem’. Além do aspecto legal, há o aspecto emocional envolvido na
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constituição daquela família. Por isto, tentamos fazer um trabalho não só informativo, mas também
reflexivo, um trabalho de conscientização daquelas pessoas que estão ali desejando um filho: o
que é a adoção, como é receber um filho adotivo e todas as implicações legais, afetivas e sociais
decorrentes. Se a pessoa vai ter um filho biológico, endereça seu desejo ao companheiro/a, ao
médico, providencia os exames e faz uso da tecnologia médica disponível; realiza o pré-natal, um
tratamento se necessário for, se cerca de todo cuidado. Quando alguém endereça seu pedido por
um filho à Justiça, tem também uma preparação: precisa ser informada de todos os procedimentos
a seguir, precisa refletir sobre quem são essas crianças disponibilizadas para adoção; como será
o encontro com o filho desejado; como ele vai ser inserido na minha rede familiar e social? Essa
criança não vai ser somente o filho, ele vai ser neto, sobrinho, primo, amigo dos amigos, dos
filhos dos amigos. Portanto, esse período de espera, esta alegada lentidão do processo legal
de adoção, pelos comentários que tenho ouvido dos próprios pais, é um período importante
de amadurecimento, conscientização, de reflexão: “É isto que eu quero; eu estou disposto a
enfrentar esse caminho, esse percurso?” Na filiação adotiva, é preciso conjugar sempre o legal
com o emocional. Nós precisamos acolher essas angústias e questionamentos, porque os pais,
quer dizer, os futuros pais que chegam à Vara da Infância em busca do seu filho, trazem histórias
de sofrimento, de lutas, de tratamentos médicos conceptivos desgastantes e dispendiosos, de
sofrimento físico, inclusive. Eles vivem um luto muito grande e, às vezes, direcionam sua raiva e
frustração à Justiça. Essa fala: “O processo é muito burocrático, muito lento”, eu entendo como
a queixa daqueles que já estão cansados de tantas outras tentativas fracassadas. Acreditam que
vão conseguir logo o filho desejado, e esse tempo processual é necessário para superação do luto
pelo filho biológico, reflexão e amadurecimento para a chegada do filho adotivo. Para contribuir,
trazemos outros pais para dar depoimento sobre suas alegrias e dificuldades no exercício da
paternidade, porque a filiação, seja ela biológica ou adotiva, tem suas peculiaridades e, por mais
que tenham amadurecido a ideia e se achem preparados, no dia a dia, um filho demanda muito.
A entrada de um terceiro na relação do casal é desorganizadora. Acreditamos que esse trabalho
ajuda a colocar os pés no chão; tira um pouco a pessoa daquela filiação/paternidade ideal: “eu vou
amar, vou dar tudo ‘pra’ essa criança, ela vai ser aquele filho maravilhoso.” O olhar se volta para a
realidade: quem é essa criança, o que aconteceu com ela, onde ela estava; como contar ‘pra’ essa
criança sua história de origem e como vai ser seu desenvolvimento; como contar para a sociedade,
lidar com o diferente que chega de uma forma tão igual, tão intensa, com tantas emoções e ao
mesmo tempo é diferente de mim fisicamente. Existe a fantasia de que tudo se saberia a respeito
dele se fosse filho biológico, o que não é verdade, porque o filho biológico também é uma criança
que ainda não se conhece. Quando ele nasce e começa a chorar, dúvidas acontecem: “É fome; é
sede?”, e o filho que vem pela adoção também é um filho que surpreende: “E agora, que eu faço
com essa criança?”
Helena: Dentro desse contexto, qual a importância dos grupos de apoio?
Solange: Eu acho que a troca de experiências é muito rica. As histórias de vida
compartilhadas nos ajudam a viver, pois saber que outras pessoas também passaram pelo que
eu estou passando indica que também vou superar. Ouvir sobre como o outro lidou com aquela
situação, de que forma ele reagiu, traz luz e acalma a alma, traz tranquilidade por saber que não
é uma questão pessoal, mas comum a outras pessoas. Muitas vezes ocorre na filiação adotiva a
fantasia de que o filho não aceita a mãe, não aceita a família adotiva e gostaria de ter outra família
ou prefere a família biológica. Isto porque na filiação biológica não existe concorrente tão próxima
e tão intensa na vida. Na filiação adotiva existem, muitas vezes, vozes culturais, e essas vozes da
sociedade falam da lei do sangue, da corrente sanguínea, do “sangue do meu sangue” e se tornam
audíveis quando há uma questão conceitual que as desperta. Mas se estabelecermos um paralelo,
os filhos adotivos apresentam questões muito semelhantes senão iguais às dos filhos biológicos
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e vice e versa. Então o que está verdadeiramente em questão é como e quando a criança chega,
porque ela chega de outra forma. Mas no dia a dia do convívio as situações são muito similares.
Helena: E diante dessa chegada como e qual a importância de se estar junto em convivência,
que é um momento também de tensão tanto pra família que não tem a guarda definitiva dessa
criança e pra essa criança também. O estágio de convivência no meio disso.
Solange: Eu entendo que o estágio de convivência é um período necessário e que precisa
ser muito bem acompanhado e acolhido, porque a família não conhecia essa criança. E essa
criança é uma pessoa nova que está chegando com hábitos diferentes, às vezes com dificuldades
de se adaptar àquele novo espaço em que está sendo inserida. É como se a criança mudasse de
país. Imagina hoje um adulto mudar ‘pra’ China, por exemplo. Outra língua, outra cultura, outros
hábitos alimentares, outro cheiro, outras regras. A criança chega completamente indefesa e frágil
em um ambiente totalmente desconhecido, é comum que ela reaja a esse ambiente. Muitas são
dóceis e aceitam tranquilamente as novidades, dormem bem, comem o que lhe oferecem; algumas
não conseguem fazer o luto pela perda da família biológica e pelo afastamento das cuidadoras
do abrigo e reagem, tornando essa adaptação um pouco mais tensa. Nestes casos, a família que
acolhe fica ansiosa e insegura, porque tanto tempo esperou, tanto imaginou a chegada daquela
criança e acreditou que tudo ia sair muito bem, pois se achava preparada, cheia de amor ‘pra’ dar,
e aquela criança está com dificuldades de receber. A família, que também já vivenciou o luto de
não ter o filho desejado durante muito tempo de espera, que está ansiosa para que essa filiação
dê certo, se surpreende com as dificuldades. Ninguém busca adoção imaginando encontrar
problemas, mas esperando que essa adaptação à nova família seja automática e maravilhosa.
Muitas vezes é preciso acreditar que um tempo de adaptação é necessário, que estabelecer o
vínculo de parentesco é, às vezes, menos trabalhoso; e, outras vezes, um pouco mais difícil,
mas que as coisas vão se acomodar. Então, como profissionais da área da psicologia, sempre
que pudermos acompanhar, de preferência de perto, esse estágio de convivência, estaremos
ajudando e prevenindo, evitando que algumas situações que às vezes são pequenas e passageiras
se cristalizem e se tornem grandes. Outra questão importante é acompanhar as famílias de quem
está adotando, tanto durante a habilitação quanto no estágio de convivência. Isto porque as
famílias manifestam conceitos e preconceitos no momento que alguma crise acontece, através
de comentários sonantes ou dissonantes que favorecem ou desfavorecem o projeto de adoção. A
tensão contrária interfere negativamente na construção da filiação: “Você estava com sua vida tão
calma, tão tranquila e foi arrumar problema? Você foi buscar essa criança e não sabe de onde ela
veio.” Eu sou terapeuta de família e, quando faço habilitação para adoção, costumo construir um
genograma da família extensa para entender quem são essas pessoas da família: se essa família
é agregadora e recebe outras pessoas, incluindo-as de uma forma positiva; ou se essa família é
fechada; quem está sabendo, pra quem já contou sobre projeto de adoção ou quais as razões
de mantê-lo em segredo; levantar situações familiares repetidas através das gerações, se tem
membros adotivos, como a família entende a adoção. E isto pode contribuir para o sucesso da
adoção.
Helena: Só para finalizar, há uma definição do que é esse estágio de convivência?
Solange: Para se concretizar a adoção é necessário o período de habilitação em que
as pessoas depositam no judiciário seu desejo de ter um filho pela via da adoção. Depois que
recebe a criança, esse processo de habilitação será arquivado e um novo é aberto, é o processo
de adoção. O requerente já está habilitado, recebeu a criança e vai adotá-la. E, quando a criança
já chega à família, tem um período de guarda até que a adoção seja homologada. O período de
guarda em alguns juízos pode ser menor, em outros pode ser maior, dependendo também da
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idade da criança. É um tempo necessário à conclusão do trâmite legal, inclusive para dar solução
à situação jurídica e emocional da criança. Neste período, estamos acompanhando, avaliando
e contribuindo para que possamos dizer ao juiz: “Está tudo bem com os requerentes e com a
criança e somos favoráveis à concretização dessa adoção”. Para isto, recebemos essa criança
com essa família, casal ou pessoa solteira, e avaliamos como é que está se dando a adaptação, se
há alguma questão que merece atenção. Concluído o estudo, segue pra sentença final de adoção
pelo Juiz, após passar pelo Ministério Público. Dada a sentença, a criança ganha nova certidão
de nascimento com o nome dos pais, nome dos avós paternos e maternos, se for o caso, e uma
nova identidade; é quando ela nasceu para aquela família naquele momento. Então, acompanhar
esse período é de suma importância para que pequenas situações não se avolumem e não tornem
inviável aquela construção que começou através do processo de adoção.
Helena: Evoluímos e, onde ainda falta a voz na questão adoção, (...)
Solange: Nossa! seriam tantas questões! Estamos falando de situações ideais, podemos
dizer assim. E penso que faz parte da situação ideal a redução do tempo, porque o tempo às vezes
desanima quem quer adotar. Quem quer adotar chega com muita vontade à Vara da Infância,
querendo um filho com urgência e, às vezes, demora tempo demais para realizar seu desejo, demais
para os adultos e para a criança também, até o ser destituída do poder familiar. Algumas pessoas
acabam não suportando a frustração e buscando outros projetos. Muitas vezes as pessoas da vez,
no CNA, estão fora do país fazendo um mestrado ou doutorado, investindo em outros, depois de
desistir do projeto de adoção. O que se tenta é a reintegração familiar, mas nem sempre há êxito
na busca de uma tia, uma avó, um parente distante, mesmo alguém com quem a criança não tinha
nenhum vínculo forte. Esse tempo sem família para a criança é um tempo importante, é quase
a infância inteira. Para abreviá-lo, temos no Rio de Janeiro o Plano MATER que é colocado em
execução de seis em seis meses para um estudo de todas as crianças abrigadas: qual é a situação
dessa criança? ela está recebendo visitas? a família é presente? tem condição de reintegrá-la?
Então, se em dois anos não houve nenhuma mudança na situação da criança é possível que ela
seja disponibilizada para adoção. Há casos em que uma avó ou um parente distante, comovido com
a situação da criança, se dispõe a acolhê-la, mas não apresenta condições reais para assumir os
cuidados dela, pois, muitas vezes, já assume outras crianças da família. Talvez seja preciso avançar
com um trabalho preventivo junto às gestantes para que tenham a liberdade de entregar seus
filhos para a adoção e sejam conscientizadas de que isto não é crime. No Rio de Janeiro, temos
os chamados “filhos do crack”, um sério problema, porque as mulheres estão engravidando, não
fazem o pré-natal, expõem o feto ao risco do uso do crack durante o período da gestação, e essas
crianças precisam ficar sob a tutela do Estado, que é uma situação bem difícil. Talvez também
pudesse ser realizado um trabalho de planejamento familiar para que não façam tantos filhos. Esta
é uma questão social também, porque essas crianças vêm de um meio onde há carência de toda
ordem, negligência, violência, maus tratos e uso de drogas.
Helena: Duas soluções, talvez, fossem: a prevenção ao abandono, e a outra seria a
colocação dessas crianças já destituídas, mas que por conta desse tempo já são mais velhas?
Solange: Acho que sim, seria importante trabalhar nesses vários lados dessa história.
Helena: O tempo da criança deveria ser fundamental?
Solange: Com certeza. Um dia de abandono já é muito na vida de uma criança, é sua
integridade física e emocional que está em risco.
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Entrevista realizada em 11/10/2014, nos estúdios da Universidade Paulista – UNIP em Brasília-DF, por
Helena Martinho.

Helena: Eu queria que você nos pontuasse, nos situasse o papel dos vínculos de apoio a
adoção na preparação de quem pensa na filiação adotiva.
Suzana: É fundamental esse papel, se nós pensarmos em termos de preparo a adoção. Os
grupos de apoio são espaços gestacionais. É o espaço onde os pretendentes podem dirigir-se
para trabalhar suas ansiedades e suas duvidas e receber orientações. Nós temos uma perspectiva
de que os cursos de preparo são necessários e importantes, mas a verdadeira preparação,
o local onde se possibilitam os insights para a mudança de perfil de criança vai acontecer nos
grupos de apoio a adoção. No Grupo de apoio a adoção acontecerá o processo formativo. Em
geral, a possibilidade que a gente consegue nos cursos de preparo, por melhor que eles sejam, é
a possibilidade da informação. A formação é um processo que vai acontecendo gradativamente,
lentamente, a medida que os pretendentes vão tendo contato com as famílias, vão vendo as
crianças, vão refletindo, vão pensando, vão amadurecendo as suas impossibilidades internas. A
gente tem que considerar que cada pretendente, cada casal, cada pessoa que vai adotar tem seu
limite pessoal. Hoje, se nós olharmos o contexto da adoção no pais, as adoções que nós temos
possibilidades de conseguir são só de crianças maiores e isso demanda um perfil específico de
pais. Não se pode convencer pessoas a adotar crianças para as quais elas não estejam preparadas.
Nos grupos de apoio a adoção esse insight acontece gradativamente, acontece um convencimento
interno e uma preparação interna para essas adoções. Os grupos são fundamentais, essenciais,
são condições sine qua non. Eu gosto muito de dizer nas minhas militâncias que, do meu ponto de
vista e do ponto de vista psicológico, eu consideraria fundamental que todos os pretendentes a
adoção frequentassem, no mínimo, 9 meses os grupos de apoio a adoção. É como um pré-natal.
Na biologia a gente faz um pré-natal, então, na adoção, nós também achamos isso importante. A
criança tem que ser gestada; tem que haver uma gestação psicológica daquela criança e isso não
acontece em 2/3/4/5/6 dias de curso. Isso é um processo, tem que haver um amadurecimento
interno. A criança tem que ter um lugar na vida daquele casal. São várias coisas que precisam
acontecer. Só a frequência, o convívio, a possibilidade de viver experiências, de compartilhar
ansiedades, de compartilhar medos vai trazer o caminho mais bem preparado para aquela criança
que está chegando.
Helena: Hoje quantos grupos temos, como é que está essa divisão de acordo com a idade,
de grupos de apoio a adoção e para criar um grupo de adoção qual o caminho que precisa?
Suzana: Nós temos atualmente cerca de 130 grupos no Brasil, distribuídos em todas as
regiões brasileiras. A maior quantidade está no sudeste; no norte e nordeste ainda temos uma pouca
quantidade de grupos. Estamos trabalhando muito intensamente para que haja uma proliferação
maior desses grupos, que nós consideramos essenciais e de um auxílio ímpar às varas da infância
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e aos pretendentes a adoção. O que fazer para se criar um grupo? Em primeiro lugar precisamos
de pessoas interessadas nesse tema. Tem que ser pessoas que tem uma disponibilidade, uma
intenção, um desejo de formar, de abraçar essa bandeira. Começa-se conversando, as pessoas
precisam ser ser um grupo afim, normalmente começa com pais adotivos. Em alguns locais os
grupos são formados pelas próprias equipes das varas que hoje reconhecem a importância do
trabalho dos GAAs e auxiliam na formação dos grupos. Em Recife, que é a comarca de onde eu
venho, a nossa coordenadoria da infância está incentivando os juizados a começarem os grupos
de apoio, a oferecerem a estrutura necessária para isso, o local, pessoal, psicólogos, para auxiliar
no começo e depois o grupo fica independente. Precisa o desejo, a vontade; precisamos ter
pessoas que realmente abracem, que procurem se capacitar pra formar esse grupo. A partir da
existência de um grupo de pessoas, procura-se na sociedade as entidades afins, se faz o contato
com a vara, se esse desejo não partiu da vara. Eventualmente com faculdades, universidades, com
psicólogos. Precisamos que nesse grupo existam pessoas profissionais que possam disponibilizar
o conhecimento necessário para o preparo de pretendentes e para as pessoas e pais adotivos que
frequentam os grupos. É simples. Nós temos o site da ANGAAD que é a entidade que eu presido,
onde podemos encontrar o passo a passo para a criação do grupo, inclusive modelos de estatuto
e todo o necessário para a criação desse GAA. A ANGAAD também fornece assessoria para essa
criação dos GAAs.
Helena: A sua militância em adoção, como é que começou há 16 anos atrás e o que mudou
em termos de cultura de adoção ou onde progrediu e onde ainda precisamos avançar?
Suzana: Temos muita coisa a fazer, eu só consigo visualizar o que ainda temos a fazer.
Realmente nós andamos, mas se a gente fizer uma análise do quanto nós andamos, me parece
ainda tão pouco. Se nós olharmos para dentro das instituições e vermos a quantidade de crianças
que têm ali, os motivos pelos quais elas estão ali na sua maioria, chegamos a essa percepção:
ainda temos muita coisa para fazer. Evidentemente houve progresso. Há 16 anos atrás era
inadmissível uma família com a possibilidade de adotar uma criança maior de 5 anos. A maioria dos
pretendentes queria criança até 6 meses. Hoje, digamos, a gente conseguiu andar na expansão
deste perfil, entretanto, a grande maioria ainda deseja crianças até 3 anos. Conseguimos andar
um pouquinho. Hoje o fator racial não é mais uma dificuldade. Temos estatísticas que dizem que
a maioria dos pretendentes hoje não fazem uma diferença em relação a isso, o que significa que
crianças de outras etnias são aceitas com tranquilidade. Não há mais essa preocupação. Nós
temos trabalhado muito a adoção como conceito, como uma necessidade para embasar toda e
qualquer família. Hoje nós temos os grupos de apoio à adoção, os eventos que acontecem em
relação ao tema e a sociedade pouco a pouco vai entendendo o que é adotar. Esse assunto vai
se desmistificando, vai se tornando recorrente na sociedade e as pessoas vão se abrindo, vão
entendendo a filiação adotiva. Mas ainda temos muito a fazer, se nós temos 40 mil crianças em
instituições, significa que nós temos muito trabalho. Temos uma nova lei da adoção que hoje já
envelheceu e não trouxe todas as respostas, porque as nossas respostas não estão na lei. A nossa
lei não é ruim, é boa. O que nós precisamos ainda é trabalhar a atitude de pessoas, vocações de
pessoas que estão nos cargos que fazem a diferença na vida dessas crianças. Infelizmente, no
Brasil nós temos muitos problemas em relação ao sistema judiciário. Temos muitas comarcas que
contam com juízes que são clínicos gerais. Êles não tem conhecimento suficiente do ECA, não
tem um entendimento necessário das demandas de uma criança, não entendem que o tempo da
criança é outro, que o tempo de 2 anos na vida de uma criança é diferente do que 2 anos na vida de
um adulto. Não entendem que a criança realmente tem que ser prioridade máxima, que isso está na
lei, está escrito no ECA. Está escrito na constituição que a criança tem que ter prioridade máxima
e temos que ver sempre o seu melhor interesse. Isso não acontece, porque em muitas comarcas
o juiz é clinico geral e atende várias varas ao mesmo tempo e ele não tem condições de cumprir
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os prazos. Temos trabalhado muito desde que eu assumi a ANGAAD, desde o ano passado, junto
ao CNJ, junto ao conselho nacional do ministério publico, tentando respostas, caminhos pra gente
agilizar essas questões pois a a adoção tem essa necessidade. Conseguimos um provimento que
saiu recentemente no mês de maio, que dá algumas diretrizes, que estipula normas e cobra por
prazos. Nossa grande esperança é que este provimento realmente traga resultados.
Helena: Que prazos são esses?
Suzana: Na verdade é para se cumprir os prazos que existem na lei, não são prazos
novos. Inclusive existem penalidades para o juiz que não cumprir os prazos. A criança precisa
estar apenas dois anos na instituição, após esse tempo ela tem que ter a sua situação jurídica
definida: ou ela vai para adoção ou ela vai pra família biológica. Nós temos, infelizmente, inúmeras
crianças que estão no limbo, exatamente como nós falávamos há 16 anos atrás, no limbo jurídico.
Recentemente, conversando com o coordenador da infância de Pernambuco ele falava pasmado
que ainda se encontram crianças sem processo, apesar que se cobre que isto não aconteça - e lá
no nosso estado é cobrado muito e existe realmente uma fiscalização muito intensa. Em comarcas
pequenas, principalmente, sabemos que isso também acontece. O cadastro nacional de adoção
não é municiado adequadamente. Não o tínhamos há 16 anos atrás. Hoje o temos e, infelizmente,
não funciona como deveria. Achávamos que ele traria soluções. Funcionaria se ele fosse, digamos,
municiado adequadamente, se as informações fossem colocadas lá. É interessante que eu olho o
cadastro e nunca sai do 5 mil a 6 mil crianças. A impressão que eu tenho é que nunca é mexido ali.
Sabemos, com certeza, que em determinadas comarcas, por não ter pessoal, por não ter equipes,
não são colocadas as informações; crianças que são adotadas não é dado baixa, crianças que
deveriam estar ali não são colocadas. Temos muitas diferenças de entendimento a respeito dessa
lei em todo o Brasil. O provimento 36 trouxe alguns caminhos tentando uma unificação, tentando
no sentido de pressionar os tribunais, não sei até que ponto isso é possível. Tomara que eles
realmente providenciem as equipes. Foi dado um prazo de 3 meses para que determinadas coisas
aconteçam. Temos esperança que isso possa trazer alguma agilidade.
Helena: Continua sendo uma grande reclamação das famílias pretendentes o tempo? E isso
por outro lado, esse tempo para a criança também é mais urgente. Com o equacionar esta conta e
por outro lado a conta também de famílias cadastradas, mas ao mesmo tempo que não é a criança
real, aquela imaginada?
Suzana: É um trabalho hercúleo. Eu fico muito impactada quando se credita essa conta que
não fecha, como sendo culpa dos pretendentes, o que na verdade não é. Nós temos que entender
que os pretendentes são pessoas que tem limites, nem todos os pretendentes tem condição
psicológica para adotar crianças maiores, nem todos os pretendentes tem condições para adotar
crianças especiais, nem todos tem condições psicológicas para adotar de outras etnias. Isso
exige uma disponibilidade interna. O que acontece? Se as crianças envelhecem nas instituições,
não é culpa do pretendente, elas envelhecem porque os processos não andam, porque pessoas
não fazem a sua tarefa adequadamente. Então a culpa não é só do pretendente. Para que essa
questão modifique nós precisamos atitudes. Eu gosto de dizer que é a atitude adotiva que falta em
todo o sistema, nos tribunais, nas varas, entendendo que aquele montinho de papel não é só um
montinho de papel, que ali tem a vida de uma criança, que isso seja olhado de uma outra forma. Que
a criança realmente seja prioridade máxima, que haja provimento de recursos para que realmente
seja possível que os tribunais capacitem, aparelhem as suas varas da infância, que nós tenhamos
equipes multidisciplinares para que as crianças possam ser avaliadas, possam realmente terem
definido a sua vida. Muitas vezes a criança não tem uma deficiência, mas não tem equipe na
comarca e tem que esperar a equipe de outra comarca e a criança precisa ficar ali aguardando. A
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criança em instituição não queima colchão, não faz rebelião. Fica aguardando como os cordeirinhos
lá dentro do seu departamento. Nós costumamos dizer que as crianças na instituição são como o
sementes em envelope, aquela semente que você compra e quer plantar, onde atrás do envelope
tem um prazo de validade. Precisamos correr, porque talvez quando chegue a vez da criança
já tenha passado o tempo dela. Anos se perdem, possibilidades se extinguem se não houver
agilidade. Do ponto de vista dos pretendentes temos, sim, muita coisa a fazer. Hoje já andamos um
bocadinho, como eu disse anteriormente, mas ainda existe todo um trabalho de conscientização.
Não se pode convencer alguém a adotar uma criança para o qual não está preparado; não se pode
condenar alguém porque ele quer um bebê. Talvez isso seja o limite dele, tem pessoas que não tem
condições, não tem abertura, não tem disponibilidade para adotar. Tem muitas pessoas que não
admitem a adoção como uma possibilidade. Tenho no meu consultório pessoas que fazem milhões
de tratamentos para fertilização, eu falo: “você já pensou em adoção?” “não, de jeito nenhum, não
quero, não posso”. Então a gente tem que compreender, nós não podemos convencer alguém
a adotar uma criança de 5 anos se ela não está preparada para isso. Nós vemos, infelizmente,
cá e acolá acontecerem devoluções. Criança não é objeto. Muitas vezes como não tem bebê
“ah, então eu vou pegar uma criança de 5 anos”. É como se fosse: “não tem esse artigo, eu pego
o outro”. Muitas vezes os pais optam por uma criança maior e não estão preparados para isso.
Quando entra em contato com essa criança maior a história é diferente. Se é mais difícil criança
maior? Não sei se é mais difícil, é diferente. Você criar um bebê, educar um bebê é uma trajetória.
Você receber uma criança maior que tem uma história é outra trajetória, que tem outros pontos,
outras questões que precisam ser levadas em consideração, tem especificidades que precisam
ser consideradas, são caminhos diferentes e não deficientes. São caminhos tão bons quanto. A
gente tem experiências maravilhosas de adoções de crianças maiores acontecendo, de grupos
de irmãos, de possibilidades acontecendo no sentido das adoções solidárias que estão tomando
um corpo cada vez maior. Em Pernambuco nós temos muitos exemplo, grupos com 5/6 irmãos são
distribuídos por duas ou três famílias e essas famílias mantém contato entre si para que as crianças
não percam o vinculo, então são caminhos que estão surgindo, são possibilidades que estão
nascendo que antes nem se sonhava com isso. Temos realmente muita coisa para fazer. Prá gente
fazer essa conta fechar é um trabalho conjunto de todo mundo. Eu gosto muito quando acontecem
os eventos e nós temos oportunidade de colocar na mesa todas as pessoas, em todas as áreas
e que a gente possa pensar em conjunto. Estamos tentando isso. Estamos justamente em uma
busca de procurar as instituições, eu pessoalmente, estou fazendo muito isso, me dedicando muito
a isso. Criamos um portifólio da ANGAAD com todos as nossas atividades, com todas as frentes
que nós abraçamos, montamos um dossiê de crianças cujos processos estão com problemas. Do
ano passado para cá nós tivemos muitos casos, perto de 10, de crianças que estavam já 4/5 anos
nas famílias adotivas e que os processos não tinham terminado. As crianças foram colocadas nas
famílias adotivas e as famílias, diga-se de passagem, passaram por todo o processo de habilitação,
foram habilitações legais, receberam a criança com guarda provisória. Com o processo tramitando
na justiça, depois de uns 2/3 anos, a família biológica decide entrar com o processo de pedir a
criança de volta. Pasmem, alguns juízes consideraram que a criança precisava voltar. Tem sido
pra nós uma luta muito grande mostrar os danos que uma reinserção dessas pode acontecer na
vida da criança, os danos ao instituto da adoção. Nós apregoamos a adoção legal, segura e para
sempre. Se os candidatos e pretendentes seguiram todo o caminho legal, onde está o seguro e o
para sempre? Ficamos sem fala, sem argumento, sem voz e começamos a procurar as instituições.
Fizemos um portifólio, mostrando essa situação toda. Foi a partir dessas situações que surgiu o
provimento 36, que eles começaram a ver o que são essas demandas e dificuldades que o judiciário
estava enfrentando. A gente está começando a ver mudanças, muitas coisas em ebulição neste
momento, muitas frentes de trabalho. Mas eu tenho uma fé, uma confiança enorme de que nós
estamos encontrando caminhos, estamos na busca desses caminhos. Hoje nós não temos mais
medo. Há 16 anos atrás nós não tínhamos argumentos, nós não tínhamos entendimento, nós não
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tínhamos uma clareza do que exatamente queríamos Hoje nós temos e estamos procurando e
buscando alternativas para minimizar a demora toda e para colocar realmente em funcionamento
aquelas máximas que estão tanto na constituição federal quanto no ECA: toda criança tem que
estar em uma família com prioridade máxima e dentro do seu melhor interesse. Então essa tem
sido a nossa bandeira.
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