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Edição Especial de Fim de Ano – 2021
Final de ano de esperanças e gratidão pelo
enfraquecimento da pandemia. Para comemorarmos e por
acreditarmos que realmente a pandemia continuará a ser
controlada, lançamos uma edição especial do periódico
Adotando, com relatos otimistas de adoções bem
sucedidas. Convidamos jovens adultos adotados na
infância para partilharem suas histórias de inclusão, amor
familiar, superação, sucesso e tudo o que faz parte de uma
vida emocional saudável. Coincidentemente, apenas
mulheres aceitaram nosso convite. E, por isso, chamamos
esse ensaio de FILHAS ADOTIVAS COM MUITO
ORGULHO! Também organizamos a última reunião
online do ano com um tema importante e surpreendente :
HERANÇA EMOCIONAL! QUE BAGAGEM É ESSA?
Boa leitura e um 2022 repleto de boas notícias!
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Dia 27/11/2021,
das 14:30h às
16:45h, reunião
online pelo Zoom
ID 845 3606 1275
https://us06web.zoom.us/j/84
536061275

Diálogo Online Sobre a Adoção! Dia 27/11/2021 – 14:30h
Tema: HERANÇA EMOCIONAL! QUE BAGAGEM É
ESSA?
Neste ano de luta e de luto, o GEAA-SBC prefere acreditar na luta. O luto
foi real para muitíssimas pessoas e foi temido por milhões de outras
pessoas, pelo horror de uma pandemia que seguiu descontrolada por
meses a fio. Mas, neste final de 2021, com os índices de contaminação e
de mortes regredindo, evidentemente que ainda com possibilidades de
piora, o mundo torce, reza, ora, luta pelo fim desse ciclo tão terrível que
a humanidade está passando.
Nós, do GEAA-SBC, que sempre nos empenhamos para que crianças e
adolescentes tivessem uma família digna, saudável, amorosa e
acolhedora, seguimos nesta luta de maneira otimista. Passados mais de
22 anos de apoio e orientação às adoções necessárias e legalizadas,
colhemos os frutos de centenas de adoções bem sucedidas, muitas delas
de crianças adotadas precoce ou mais tardiamente, mas hoje crescidas,
muitas já no início da vida adulta. Uma pequena amostra dessas bem
sucedidas adoções, estão publicadas neste periódico, no ensaio FILHAS
ADOTIVAS COM MUITO ORGULHO! Meninas, hoje mulheres, que
cresceram em lares adotivos organizados e afetivos, escolheram partilhar
suas histórias neste momento de esperança e fé em um mundo mais justo,
livre de pandemias, com pessoas mais tolerantes, empáticas, acolhedoras
e generosas.
Nossos parabéns a essas belas jovens mulheres, sempre na esperança de
que nenhuma criança ou adolescente cresça apartado de uma família
amorosa e responsável.
Para também comemorarmos um fim de ano mais otimista e esperançoso,
escolhemos para nossa reunião online um tema igualmente otimista e
surpreendente. É comum tratar do tema da HERANÇA GENÉTICA
quando se fala em adoção, mas em nossa próxima reunião vamos tratar
da HERANÇA EMOCIONAL.
Todo ser humano nasce com seu próprio potencial de desenvolvimento,
de atributos e qualidades que esperam apenas condições facilitadoras para
surgirem. Após o nascimento, um turbilhão de emoções inunda o universo
infantil, a partir de suas experiências de gratificação ou frustração. Uma
família adequada é geralmente um espaço facilitador para o
balanceamento adequado de gratificações e frustrações, através dos
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exemplos, modelos, proteção, afeto, estabelecimento de regras e limites
por parte desses familiares.
Crianças que inicialmente não tiveram boas condições familiares para
crescer e amadurecer de modo emocionalmente saudável, evidentemente
carregam suas CARGAS, suas BAGAGENS de desesperança, de dor, de
abandono, de sofrimento. Mas bagagens e cargas podem ser aliviadas,
ainda que não esquecidas. Mais importante que as bagagens e cargas é a
HERANÇA que toda criança traz. E HERANÇA nos remete a
recordações, gratificações, memórias, histórias. E é isso que toda criança
traz em si, uma HERANÇA HUMANA, EMOCIONAL E AFETIVA.
Algumas de suas cargas deverão ser coerguidas por familiares maduros e
preparados. Algumas dessas bagagens poderão ser aliviadas com o
tempo, mas de maneira geral a HERANÇA AFETIVA, EMOCIONAL,
A HISTÓRIA DE VIDA DA CRIANÇA JAMAIS DEVERÁ SER
DESCARTADA. VAMOS CONVERSAR SOBRE ESSE INSTIGANTE
E ESPERANÇOSO TEMA?

——————————————————————————
LEIA AGORA O BELÍSSIMO ENSAIO “FILHAS
ADOTIVAS COM MUITO ORGULHO!”, ASSINADO POR:
Rosângela Ferreira, Gabriela Balduitto Zanardo Leoncini,
Nataly Cristine Silveira Romero e Thayna Ruiz Ferreira
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FILHAS ADOTIVAS COM MUITO
ORGULHO!
Rosângela, 24 anos
Me chamo Rosângela, prazer! Assim como tantos outros, sou filha
por via da adoção.
Aos 03 anos de idade saí do serviço de acolhimento direto para casa;
confesso que não me recordo do dia ou de como foi a minha chegada, mas
a data tem grande significado para mim, a qual me faz questionar quem
eu seria se esse momento não tivesse acontecido.
Hoje, 20 anos após a minha adoção, mantenho contato constante
com a casa que passei o início da minha vida (serviço de acolhimento), com
os profissionais que dedicaram tempo e esforço para cuidarem de mim, e

Aos meus pais e
familiares, tenho
uma enorme
gratidão, não por
terem me adotado,
soaria estranho ser
grata a isso, mas
sou grata por tudo
o que fizeram para
a construção do
meu eu....

claro, com as amizades cultivadas, que embora tenham se iniciado no lar,
mantenho-as até hoje em minha vida e são muito especiais para mim.
Penso que isso não seria possível se não houvesse o amor, o
acolhimento, o cuidado e o respeito no meu relacionamento com os meus
pais, que desde o início, de forma acolhedora e empática, mantiveram viva
a minha história. Aos meus pais e familiares, tenho uma enorme gratidão,
não por terem me adotado, soaria estranho ser grata a isso, mas sou grata
por tudo o que fizeram para a construção do meu eu, seja enquanto filha,
que recebi todo o amor possível, tendo uma infância saudável; seja
enquanto mulher/pessoa, que hoje luto para concretizar tudo aquilo que
almejo e lutando contra a desigualdade social, de gênero e raça; seja
enquanto profissional, que através da inspiração que tenho da profissão
dos meus pais, pude escolher a minha. Sou formada em Psicologia e hoje
atuo com crianças e adolescentes que foram afastadas da família de
origem como medida de proteção.
É engraçado pensar nisso, mas percebo o quanto muitos momentos
e marcos da minha vida estão de alguma forma interligados e têm tudo a
ver comigo, têm tudo a ver com minha história.
Me recordo de uma frase que muito me marcou, que dizia: “adoção,
um ato de amor” e hoje indago-me, afinal, o amor começa antes ou depois
da adoção? No meu caso, não tenho dúvidas, o amor começou bem antes
disso, em outro tempo e espaço.
Rosângela Ferreira
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Gabriela, 22 anos
Meu nome é Gabriela e essa é minha história: - Nasci em 8 de
dezembro de 1998 em São Bernardo do Campo. Muitos dizem que nossa
história começa a partir do nascimento; a minha começa quando me
apaixonei pela minha Mãe.
Era só mais um dia normal pra mim no instituto São Luiz, até que
uma mulher chegou para ver a criançada e agachou no chão; eu esperta
desde sempre, sentei em seu colo e, então, olhando nos meus pequenos
olhos ela me perguntou: -Qual seu nome? E eu, com voz delicada, respondi:
-“Gabiela”.

Muitos dizem
que nossa
história
começa a
partir do
nascimento; a
minha começa
quando me
apaixonei pela
minha Mãe.

Foi naquele momento que eu soube que queria ela como minha
mãe; então, no dia 20 de dezembro de 2002 fui para casa com minha mãe,
e dali em diante fomos sempre super companheiras uma da outra. A
primeira coisa que ela fez, foi me levar para conhecer a família.
Alguns anos depois, a diretora do instituto entrou em contato com
minha mãe, e disse que tinha contato dos meus irmãos biológicos mais
velhos, que pouco tempo antes de eu nascer já tinham sido adotados por
um casal de italianos, e começamos a nos comunicar com eles pela
internet. Depois de um tempo falando com eles por vídeo, minha mãe
decidiu me levar pra Itália pra conhecer meus irmãos pessoalmente. Na
época, a aviação que fomos era a Varig, que já estava quase falindo, por
conta disso nosso voo não foi direto, fizemos escala em Frankfurt. Ao
chegar em Frankfurt, fomos barradas por dois policiais; eu, por ser
minúscula, enxergava dois alemães enormes e aterrorizantes, e eles ao
verem uma mulher branca com uma criança negra, associaram a tráfico de
crianças; e lá foi minha mãe ter que comprovar que eu era adotada, pra
uma brasileira da polícia. Passadas algumas horas, deu tudo certo, tirando
a parte que, por conta dessa ocorrência, a gente perdeu o voo pra Itália,
mas conseguimos, apesar de termos chegado de madrugada. Ao
chegarmos na Itália, encontrei meus irmãos; eu e minha mãe ficamos por
lá uns 3 meses, após isso voltamos somente eu e ela.
Em 2007, meus irmãos e o pai deles, que tinha ficado viúvo já antes
de ter contato com a gente, vieram para o Brasil, pois quando estávamos
na Itália ele pediu minha mãe em casamento. Então, eles vieram pra cá
para o pai deles se casar com a minha mãe e, pra juntar a família, eu fui
adotada pelo pai deles. Eu ainda tenho contato com meus irmãos, mas eles
têm a própria vida lá na Itália. Nesse ano eu ganhei uma sobrinha; minha
irmã mais velha virou mamãe. Hoje eu moro no Brasil com minha mãe.
Ano passado eu passei na FUVEST e estou fazendo química na USP de
Ribeirão Preto.
Gabriela Balduitto Zanardo Leoncini
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Nataly, 22 anos
Oi, prazer, sou a Nataly , tenho 22 anos, a mesma idade do GEAA-SBC... eu
sou adotada ou "filha do coração".
Quando eu nasci, em 15/11/1998, tive duas paradas cardíacas e uma
cardiorrespiratória, porque tive pressa - nasci entre o 6° e o 7° mês de
gestação. Recebi todos os cuidados necessários, até que em 1999 meus
pais, que já estavam na fila de adoção, receberam a tão sonhada e
aguardada ligação. Mas disseram a eles que era um menino, que se
chamaria Nathan. No dia 13/01/1999 eles foram buscar o menino e viram
que, na verdade, era uma menina...vale lembrar que um tempo antes meu
pai tinha visto o nome "Nataly" em uma sacola de Natal do orfanato (era
o nome da menina que receberia os presentes) e ficou decidido que se
fosse menina e tivesse nascido perto do Natal, a filha deles se chamaria

______________

Nataly. Eu nasci 40 dias antes do Natal, então...esse foi o meu nome. Um

...hoje uso cadeira
de rodas, mas isso
nunca me impediu
de nada; eu e
minha cadeira de
rodas já passamos
por neve, praia,
arvorismo, tirolesa
e outras coisas,
inclusive contar às
pessoas a minha
história.

deficiência, por conta de eu ser prematura e de tudo que ocorreu no dia

———————

tempo depois, meus pais descobriram que eu poderia ter alguma
que eu nasci. Eu poderia ter desde um atraso leve na escola até algo grave,
um estado vegetativo... mas eles, em momento nenhum, me devolveram
ou pensaram nisso porque se tivessem me gerado, eles não me
devolveriam. Desde então, eles iniciaram todos os tratamentos
necessários... tenho sequela de paralisia cerebral leve, hoje uso cadeira de
rodas, mas isso nunca me impediu de nada; eu e minha cadeira de
rodas já passamos por neve, praia, arvorismo, tirolesa e outras coisas,
inclusive contar às pessoas a minha história.
Quando completei 10 anos, recebi uma notícia maravilhosa dos meus
pais...como eles permaneceram na fila de adoção, pois eu sempre quis um
irmão (pedia desde meus 4 anos) eles me informaram que talvez eu não
teria minha festa de aniversário daquele ano, mas pra mim não teria
problema porque finalmente eu teria meu irmão aqui comigo ...no dia
02/12/2008 meu irmão chegou pra completar a família.
Meu conselho é: adotem seus filhos...adoção é amor, então façam com
que seus filhos se sintam amados , independente de qualquer coisa. E se
você, que leu isso, quer ter um filho por meio da adoção, adote sem medo
nenhum. Mas é importante lembrar que criança não é objeto, então não
escolha criança. Além de eu achar particularmente errado (minha opinião),
ainda acaba fazendo com que o processo todo demore mais. “O filho
biológico você ama porque é seu. O filho adotivo é seu porque você ama”.
(Luiz Schettini).
Nataly Cristine Silveira Romero
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Thayna, 26 anos
Olá, eu sou a Thayna, tenho hoje 26 anos e fui uma das primeiras crianças
do país adotadas por um casal homossexual. Para contar melhor essa
história precisamos voltar um pouco no tempo e ir para 1996. Meu pais,
João e Marcelo, já estavam há alguns anos juntos e tinham o sonho de
constituir uma família, porém, no auge dos anos 90 onde os homossexuais
não podiam sequer estabelecer uma união estável formal, esse sonho
parecia muito distante.
O nosso laço começa a se formar quando uma moça que trabalhava como
diarista da casa da minha vó comentou que uma vizinha dela estava dando
uma menininha e questionou se minha vó não gostaria de adotar. Como
minha vó já tinha uma idade avançada não pensou na possibilidade da
adoção, mas comentou sobre a tal menininha com o seu filho Marcelo.
Eles então decidem que iam sim realizar a adoção e, a princípio, eles
apenas me buscaram na casa da minha genitora. Eu tinha 11 meses, e o
peso de uma criança de 3 meses. Muito magrinha, mal-vestida, desnutrida,
e foi amor à primeira vista. Algumas semanas depois, minha genitora entra
em contato com eles e, entre ameaças e chantagens, eles decidem me
devolver. Seria muito complicada uma adoção legal e racionalmente
parecia o certo a se fazer. Eu passei meu aniversário de um ano com minha
genitora e, logo em seguida, ela volta o contato com meus pais, me
oferecendo novamente. Eles decidem então que iam me buscar, mas
acordam que seria para sempre, que dessa vez eles fariam o que fosse
necessário para não ter que se despedirem novamente.
Me buscaram e, novamente após algumas semanas, ela decide ligar
novamente com ameaças e chantagens. Foi quando meus pais a
denunciaram e entraram com o pedido da minha guarda. O advogado da
família na época disse que a chance deles conseguirem era de 1%, pois no
Brasil nunca tinha acontecido sequer uma adoção por um homem solteiro,
quem dirá de dois homens homossexuais.
Durante o processo eu fiquei com meus pais, eles tinham a guarda
provisória e já estabelecemos uma rotina saudável. Ganhei peso, ganhei
dentinhos, aprendi a andar, ganhei todo o amor do mundo. Alguns meses
de processo e minha genitora decide exigir que eu não ficasse com meus
pais e é aí que meu caminho se cruza com a Associação São Luiz. Eu fui
encaminhada para lá e mais uma vez meus pais tiveram que se despedir
de mim, deixando seu bebezinho nos braços de uma funcionária. Eles
comentam que esse foi o momento mais difícil da vida deles.
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Eu não tenho memórias dessa época, eu tinha pouco mais de um ano e
meio, mas acredito que tenha sido a pior época para mim também, pois
eu adoeci, senti muitas saudades dos meus pais, não deixava ninguém
mexer comigo, não comia. Precisei ser encaminhada para um hospital e,

Cresci

com

muito
amor,
carinho,
respeito, com
o exemplo e a
certeza de que
para qualquer
coisa
nessa
vida,

se

lhe

falam que você
tem

pelo

menos 1% de
chance,
vale
muito a pena
lutar!
———————

em uma sábia decisão, o juiz, após relatos e mais relatos muito
importantes da assistente social e psicólogos que acompanhavam o caso,
concedeu minha guarda provisória novamente para meus pais. Todos
sabiam que eu havia adoecido por saudade, e dessa vez eu voltava pra casa
para ficar. Após mais de 2 anos até a conclusão do processo, meus pais
finalmente conseguiram minha guarda definitiva e meu caso ganhou
jurisprudência como o primeiro homem solteiro a adotar uma criança no
país.
A relação dos meus pais nunca foi velada e o juiz sabia que se tratava de
um casal homossexual e para a época essa foi uma decisão muito corajosa.
Como a lei não permitia, a princípio eu tinha apenas o nome de um pai nos
documentos e assim foi até meus 18 anos, quando eu mesma entrei com
o pedido para incluir meu outro pai em meus documentos.
Hoje, tenho os dois nomes dos meus anjos na certidão, muita história pra
contar quando me perguntam por que eu tenho dois pais, e muito, mas
muito orgulho deles. Fui criada da melhor forma possível, sabendo quão
desejada eu fui e de como foi a luta deles por mim, pelo nosso amor. Cresci
com muito amor, carinho, respeito, com o exemplo e a certeza de que para
qualquer coisa nessa vida, se lhe falam que você tem pelo menos 1% de
chance, vale muito a pena lutar!
Thayna Ruiz Ferreira

E para agradecer e homenagear essas orgulhosas filhas,
meninas, mulheres, profissionais ou universitárias, o GEAASBC finaliza essa edição especial de fim de ano com o poema:

MULHERES MENINAS*

As conheci tão meninas!
Lindas crianças à espera do amor.
O amor, se tardou, se superou
E fez sua parte na criação.
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Na procriação, o amor é fortuito.
Na criação, é essencial.
Para crianças, mais que importante,
O amor é vital!

As meninas cresceram com a vitalidade,
Do amor todo que receberam.
Hoje, mulheres, agradecem ao amor.
Mas mais do que isso!
Se tornaram pessoas capazes de amar!

*Marta Wiering Yamaoka, 03/11/2021

O Informativo Adotando é de responsabilidade das coordenadoras
do GEAA-SBC:
Denise Sanchez Careta
Dolores Maria Moraes de Queiroz
Janaína Gleiciene Silva Pereira
Luciana Souza de Oliveira
Marta Wiering Yamaoka
Sabrina Amaro Vianna
Tereza Maria Bertoni

