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O ADTAND☺, INFORMATIVO do GEAA-SBC,

Diálogos Sobre a Adoção de Novembro/Dezembro 2017
Tema: Do coletivo ao singular ou
da instituição para casa

O GEAA-SBC APRESENTA O
DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017, COM O TEMA:

“DO COLETIVO AO SINGULAR OU DA INSTITUIÇÃO PARA CASA”

DIA 25/11/2017 – SÁBADO – DAS 9:30 ÀS 11:30 H

As crianças que vivem numa instituição de acolhimento ou abrigo necessariamente foram separadas de
suas famílias biológicas, temporária ou definitivamente. Se a separação é temporária, a criança voltará
para a família biológica, evidentemente que após a família biológica se reorganizar para receber o filho ou
filhos de volta, desta vez suprindo as necessidades materiais, afetivas e intelectuais das crianças,
conforme manda a lei. Caso a família não se reorganize, algum parente poderá ficar com a guarda legal
das crianças ou a família poderá perder o poder familiar sobre os filhos e esses poderão ser colocados
numa família substituta, mediante adoção.
A transição da criança, da instituição de acolhimento para a nova família, é um momento delicado,
extremamente ansiado por ambas as partes, adultos e crianças, mas também excessivamente idealizado
por ambas as partes, geralmente de modo distinto da realidade que se aproxima. Na idealização
excessiva, os problemas geralmente são subestimados e a gratificação na relação superestimada.
Evidentemente que haverá gratificação na relação entre pais e filhos, mas o trajeto de construção da
relação familiar e dos afetos entre os membros da nova família não é imediato, nem caminha de forma
ascendente e uniforme. Existem percalços, desconhecimentos, re-conhecimentos, medos, inseguranças,
tudo isso e muito mais a ser percebido, trabalhado e superado. Permeado a tantas questões complexas,
o amor vai sendo construído, a confiança alcançada e o apego consolidado.
A vida coletiva que se levava na instituição vai se transformando e ganhando tons mais intimistas, mais
singulares, mais familiares. A criança se torna filho e o adulto se torna pai ou mãe. Venha conversar
sobre esse importante e delicado tema com pais e profissionais da área.
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SBC - RUA 28 DE OUTUBRO, 61 – CENTRO – SBC
Participe! Compareça ao: “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE NOVEMBRO /DEZEMBRO DE 2017” e PREPARE-SE PARA UMA ADOÇÃO
CONSCIENTE E PARA CONSTITUIR UMA NOVA FAMÍLIA.
Inscrições no local, momentos antes da reunião. Informações no GEAA-SBC: (11) 4123 5613 e 4330 1878.

Nos meses de dezembro/17 e janeiro/18 não ocorrerá o “DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO”

REVELAR E RELEVAR NA ADOÇÃO*
Revelar é reconhecer a origem da criança.
Relevar é deixar de lado os atributos pejorativos aos
seus pais biológicos.
Revelar é demonstrar um amor profundo pela
criança.
Relevar é tornar pequeno o que não se gosta nela: um comportamento, uma atitude.
Revelar é mostrar um mundo novo para a criança.
Relevar é não se ofender com o que ela transfere de conteúdos doloridos do seu passado.
Revelar é ajudar a criança a descobrir seu potencial.
Relevar é deixar de lado os medos, angústias, inseguranças, os seus e os dela.
Revelar é ser a família que aceita e ama incondicionalmente aquele ser.
Relevar é tornar pequenas as rejeições e sofrimentos do seu passado.
Revelar é mostrar todas as qualidades da criança.
Relevar não é esquecer a dor, é só transformá-la em amor.
Revelar é declarar o que estava oculto: todo o amor que a criança merece.
Relevar é desculpar-se por todo o sofrimento passado, mesmo não sendo culpado por este sofrimento.
Revelar é tirar o véu que encobria o sorriso da criança.
Relevar é se perdoar por ter chegado tão tarde na vida dela.
Revelar é fazer reconhecer que aquele filho é seu.
Relevar é dar o devido relevo às dores, alegrias, sucessos e derrotas de seu filho.
Revelar é testemunhar que filho é para sempre.
Relevar é não se importar de dar colo ao filho, nem de se molhar com as lágrimas dele.
Revelar é deixar de ser segredo “meu amor por você, filho”.
Relevar é tornar “nosso amor relevante para nós e para o mundo”.

•

Marta Wiering Yamaoka, em AMOR PROPAROXÍTONO – Editora Juruá – 2012

As mudanças na Lei que rege a adoção no Brasil
foram aprovadas pelo Senado e agora aguardam
sanção presidencial
Segundo
Karine
Melo,
Repórter
da
Agência
Brasil
no site da AASP, Associação de Advogados de São Paulo, “Entre as inovações do texto, está
a autorização do cadastro para adoção de recém-nascidos e crianças mantidas em abrigos
que não forem procuradas pela família biológica em até 30 dias. Outro ponto da proposta
formaliza a prática conhecida como apadrinhamento, favorecendo menores em orfanatos
ou em famílias substitutas provisórias. Pessoas jurídicas também poderão apadrinhar
crianças
e
adolescentes
para
colaborarem
com
seu
desenvolvimento”.
Ainda segundo o site da AASP “Pelas novas regras, haverá uma reavaliação a cada
trimestre, por uma equipe multidisciplinar, de crianças e adolescentes que fazem parte de
programas de acolhimento familiar ou institucional, para fins de reintegração ou colocação
em família substituta. O período máximo de acolhimento institucional, em abrigos, não
poderá se prolongar por mais de um ano e seis meses, salvo por autorização de um juiz. A
conclusão da habilitação à adoção, também fica limitada ao prazo máximo de 120 dias,
prorrogáveis por igual período mediante decisão judicial. A duração máxima do estágio de
convivência que antecede a adoção nacional foi fixada em 90 dias. O texto também
regulamenta o procedimento de entrega, pela mãe biológica, do filho para adoção antes ou
logo após o nascimento. Isso será possível quando não existir indicação do pai ou quando
este também manifestar essa vontade. O Código Civil deverá ser modificado para prever a
extinção do poder familiar para quem entregar irregularmente o filho a terceiros para fins
de adoção. Ainda segundo a proposta, o empregado com guarda provisória para adoção
terá a mesma estabilidade provisória hoje garantida a uma trabalhadora grávida. Para isso,
a norma altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto também garante licença
maternidade para quem também obtiver guarda judicial para fins de adoção.”
Leia
o
texto
completo
da
matéria:
http://m.aasp.org.br/clipping/MobileNoticia.aspx?idnot=2549

ORIENTAÇÕES SOBRE A HABILITAÇÃO DE PRETENDENTES DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO AO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO
Desde que a Lei 12.010/09 entrou em vigor, a Vara da Infância e Juventude de SBC realiza
o Preparo Psicossocial e Jurídico e de Incentivo às Adoções Necessárias, sob a coordenação
geral do Doutor Luiz Carlos Ditommaso, Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de
SBC. A Vara da Infância e Juventude de SBC realiza o Preparo em parceria com o GEAASBC e com a Entidade de Acolhimento Institucional “Lar Escola Pequeno Leão”. Ao todo,
são três etapas para concluir o preparo, uma delas mediante participação no “Diálogos
Sobre a Adoção” do GEAA-SBC, a outra realizada no próprio Fórum de SBC, sob a
coordenação do Dr. Luiz Carlos Ditommaso, de uma assistente social e de uma psicóloga
da Vara da Infância e da Juventude e uma última etapa, que é uma visita monitorada às
crianças e adolescentes institucionalizados no “Lar Escola Pequeno Leão”.
As pessoas residentes em São Bernardo do Campo e interessadas em se cadastrar a uma
adoção devem procurar a sala nove (09) do Fórum de São Bernardo do Campo (Rua 23 de

Maio, 107 – V. Tereza – em frente ao Carrefour Vergueiro – Fone: 4330 1011 – Ramal
641), onde receberão as primeiras orientações verbais e escritas sobre o Preparo e sobre
todo o procedimento de cadastro, no horário das 13h30min às 18h30min horas, junto às
assistentes sociais e psicólogas da Vara da Infância e Juventude. Apenas após receberem
as primeiras orientações no Fórum, as pessoas interessadas devem iniciar o Preparo
Psicossocial e Jurídico. De acordo com a Lei, somente pessoas cadastradas podem realizar
uma adoção legal, seguindo-se a ordem cronológica do cadastro. Prepare-se e cadastre-se
para realizar uma adoção legal e consciente. As pessoas residentes em outras
Comarcas/Municípios devem procurar orientação nas Varas da Infância e da Juventude da
Comarca/Município onde residem.
**********

Fim de ano chegando, ano difícil, ainda a crise, ainda o desemprego, ainda a corrupção, ainda a injustiça
social, ainda matanças inconcebíveis, incompreensíveis, ainda a morte ou a doença por causas absurdas,
por descaso, por atitude criminosa dos responsáveis pelo país.
Ano novo, ainda de esperança, ainda de sonhos, ainda de luta, ainda de expectativas, ainda de desejo de
renovação, ainda de crença , de fé, de amor. Que preservemos os sonhos, mas também a indignação;
preservemos a fé, mas saibamos desconfiar; preservemos o amor, mas não sejamos tolos; desejemos a
renovação, mas respeitemos valores éticos e morais; preservemos as expectativas, mas não deixemos de
enxergar a realidade.
E que 2018 traga mais alegrias que tragédias, mais justiça e menos corrupção, mais amor que egoísmo,
mais respeito e menos violência, mais esperança que depressão, mais crianças amadas e menos crianças
mimadas, mais crianças protegidas e menos crianças violadas em seus direitos. E que sejamos felizes e
possamos fazer felizes mais e mais pessoas.

Um feliz Natal e um 2018 repleto de alegrias, amor, saúde e paz, são
os votos do GEAA-SBC

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO PARA FAMÍLIAS ADOTIVAS
Dra. Denise Sanchez Careta*
Destina-se a um espaço de escuta psicológica e orientações a pais que constituíram uma família pela via da adoção legal. Esse
espaço de escuta psicológica com pais adotivos tem o objetivo de auxiliar a construção de vínculos afetivos entre pais e filhos e
a favorecer o amadurecimento dos laços familiares: quando o sentimento de filiação afetiva se estabelece e tanto a criança
quanto os pais se sentem pertencentes a essa relação e ligados afetivamente. Por muitas vezes, não é raro ouvirmos que a
adoção se efetiva após a chegada da criança em seu novo lar. Pode-se dizer que, neste momento, muito diferente de um
processo de finalização, a adoção está se iniciando, como um processo de construção, em que os vínculos afetivos se

constroem pelas relações experimentadas entre filhos e pais.

A partir de o momento que os pais são auxiliados a integrar os pensamentos e a minimizar o emergir de angústias e ansiedades,
os mesmos se apresentarão mais fortalecidos emocionalmente e próximos da realidade percebida dos fatos, sem estarem
imersos em suas próprias fantasias e idealizações. Esta integração psíquica vem a facilitar tanto a construção dos vínculos
afetivos familiares como também ajudar o(s) filho(s) a comunicar suas angústias, medos, inseguranças por meio da
confiabilidade ambiental proporcionada pelos pais. Esta relação confiável propiciada pelos pais poderá favorecer o avanço do
desenvolvimento psíquico do(s) filho(s).
Este espaço de escuta e orientação psicológica é benéfico tanto como intervenção, frente às angústias dos pais, como também
de forma preventiva, para fortalecer o ambiente familiar pensando nas possíveis instabilidades emocionais que poderão se
apresentar ao longo da convivência, inclusive manifestações naturais que certamente se apresentam nas relações familiares,
independentes de ser adoção ou do histórico inicial de vida do(s) filho(s).

Os encontros poderão ocorrer por meio de um grupo de pais ou individualmente, para cada família.
Local: Av. Dom Pedro II, 620, conj. 53, 5º andar. Edifício Manhattan Office. Bairro Jardim. Santo André, SP.
Telefones: 4436-4174 / 9 9937-7028. E-mail: denisecareta@uol.com.br
* Dra. Denise Sanchez Careta – CRP 06/34642-5 , Mestre e Doutora em Psicologia Clínica pela USP.

