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23 ANOS DE DEDICAÇÃO À CAUSA DA ADOÇÃO
Era abril de 1999 quando lançamos publicamente a ideia de um grupo de apoio à
adoção em SBC, grupo que se tornou pioneiro na região e que passou a trabalhar
voluntariamente, incentivando que as adoções fossem realizadas legalmente, o que não
era comum naquela época. Também, e não menos importante, ajudávamos no preparo
dos pretendentes à adoção que, ainda mais que atualmente, desejavam filhos recém
nascidos, perfeitos, semelhantes a si mesmos. O trabalho de conscientização sobre o
perfil real das crianças e adolescentes disponíveis para uma adoção persiste, mas
felizmente melhorou muito o cenário da adoção no Brasil. Grupos de irmãos, crianças
maiores, de todas as etnias, com problemas de saúde ou desenvolvimento já são
escolhidos por muitos pretendentes. Lidar com a história de vida da criança, com sua
baixa autoestima, com seu sentimento de rejeição e sua falta de confiança num adulto
protetor ainda são desafios para muitas famílias que ingressam no universo das
relações adotivas. E ajudar a superar tais desafios, orientando pais e pretendentes à
adoção, continua sendo a missão de muitos grupos de apoio à adoção, como o nosso, o
GEAA-SBC – Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de São Bernardo do Campo, que
completa 23 anos neste abril de 2022. Para comemorarmos esse marco, publicamos um
artigo que pode ajudar no preparo e reflexão de muitos pretendentes à adoção.
Também organizamos uma reunião online especial de aniversário, com o tema:
MATERNIDADE E PATERNIDADE PELA VIA DA ADOÇÃO
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MATERNIDADE E PATERNIDADE PELA VIA DA
ADOÇÃO

Dia 09/04/2022,
das 14:30h às
16:45h, reunião
online pelo Zoom

Reunião Online – ZOOM – 09 /04/2022, 14:30 às 16:45 h.

ID 814 1786 3972

o que muitas vezes implica em vivenciar um luto pelo filho não

Adotar pode significar a renúncia ao projeto de ter filhos biológicos,
gerado ou não nascido. Vivenciar o papel de pai ou mãe não difere

https://us06web.zoom.us/j/81
417863972

quanto ao filho biológico ou adotivo, mas existem peculiaridades a
serem observadas quando a via se dá pela adoção. Sempre haverá
um período de conhecimento e reconhecimento do outro, bem como

de adaptação, com vistas a ocorrer a integração familiar. Os vínculos serão construídos
gradativamente e finalmente o sentimento de filiação e pertencimento familiar
ocorrerão. Vamos conversar sobre esse relevante tema?

Os pretendentes à adoção de São Bernardo do Campo devem participar de pelo menos duas reuniões do GEAA-SBC e se inscrever
antecipadamente antes de cada reunião. Para todos que desejam o certificado do GEAA-SBC, independente da Comarca em que estão se
inscrevendo para uma adoção, é obrigatório seguir TODAS as seguintes condições ANTES DE CADA REUNIÃO:
1) Se inscrever pelo e-mail geaa.sbcampo@gmail.com até dois dias antes de cada reunião ( para a próxima reunião, até 07/04/2022) e fornecer CPF
E DOCUMENTO COM FOTO NO ATO DA INSCRIÇÃO ;
2) Receber e-mail de confirmação da inscrição pelo GEAA-SBC;
3) ABRIR
https://us06web.zoom.us/j/81417863972 no dia da reunião às 14:30 h e deixar a CÂMARA ABERTA ATÉ ÀS 16:45 h,,
com a pessoa ou casal visíveis na mesma tela, sem ausência superior a dez min. (ausência rápida por motivo de problemas de conexão);
4) APÓS AS 14:50 h NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE NOVOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO;
5) A PESSOA OU CASAL DEVERÁ PARTICIPAR DA DINÂMICA PROPOSTA NA REUNIÃO.
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Além do Perfil na Adoção*
O tema do perfil e da escolha do perfil na adoção quase sempre geram constrangimentos e culpas. Como
escolher as características de um filho? Sua idade, seu gênero, suas condições de saúde, se apresenta ou não
problemas quanto ao seu desenvolvimento físico ou mental, se possui irmãos disponíveis conjuntamente para
a adoção, dentre outras características.
Apesar do frequente constrangimento ou até culpa em escolher determinado perfil e, com isso, rejeitar os
demais perfis de crianças ou adolescentes disponíveis para uma adoção, o Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento - SNA exige tal escolha. Somente mediante uma escolha objetiva, é possível para o Judiciário
localizar o primeiro pretendente à adoção na fila de espera de cada Comarca ou Foro Regional, quando uma
determinada criança, adolescente ou grupo de irmãos estiver disponível para uma adoção.
Naturalmente, quando os pretendentes se habilitam em sua cidade ou Foro Regional - no caso de grandes
capitais - eles também são incluídos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA, após análise
psicossocial de seus próprios perfis, entrega de documentação, atestado médico, participação em cursos
preparatórios para adoção e o devido parecer e decisão do Ministério Público e do Juiz da Infância e Juventude,
respectivamente.
Em relação aos perfis dos pretendentes é verificado, através de avaliações psicológica e social, se são casados,
solteiros, vivem em união estável, são homo ou heteroafetivos, há quanto tempo vivem juntos, como se
relacionam, se têm outros filhos, quais suas profissões, se têm casa própria ou não, quais suas histórias de
vida, como se relacionam com os demais familiares, como se sentem em relação à paternidade ou maternidade
e como a adoção se transformou em um projeto de vida, dentre outras questões pertinentes.
Quando finalmente um adulto ou um casal de adultos é habilitado e quando finalmente uma criança,
adolescente ou grupo de irmãos é disponibilizado para uma adoção, após destituição do poder familiar de sua
família biológica, o SNA precisa cruzar os dados de adultos e crianças teoricamente compatíveis, de acordo
com o perfil escolhido pelos adultos. Mais raramente, a criança ou adolescente também pode ter alguma
exigência quanto à sua futura família: “quero só uma mãe; quero só se for um pai e uma mãe; não quero que
meus pais tenham outros filhos”, etc.
As ferramentas operacionais do SNA, mediante a inserção dos dados da criança, adolescente ou grupo de
irmãos disponíveis para uma adoção, é que vão localizar o primeiro adulto ou casal adulto habilitado para
adotar (e que já foram inseridos anteriormente no Sistema), de acordo com aquele perfil. Primeiramente, as
ferramentas do Sistema vão procurar o adulto ou adultos da própria Comarca ou Foro Regional. Na falta de
habilitados que residam próximos de onde a criança ou adolescente está abrigado e que aceitem conhecer
aquele perfil de criança ou adolescente, o Sistema passa a buscar habilitados em Comarcas próximas, no
Estado como um todo e até em outros Estados da União. Por isso, ao se habilitarem para uma adoção, os
adultos devem informar se aceitam conhecer crianças ou adolescentes somente de seu Estado de moradia ou
de outros Estados também.
Ao localizar eventuais interessados numa adoção específica no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento,
os técnicos responsáveis pelo acompanhamento judicial daquela ou daquelas crianças ou adolescentes vão
entrar em contato com o primeiro possível interessado habilitado e verificar se deseja conhecer aquelas
crianças ou adolescentes. Por isso, sempre afirmamos que não é possível escolher o (s) filho (s) ou filha (s)
que será (ão) adotado (s), mas unicamente o seu perfil.
Ainda que a criança ou adolescente disponível para a adoção esteja perfeitamente de acordo com a escolha do
habilitado ou habilitados, esses podem, por algum motivo, não querer conhecer ou, se vierem a conhecer, não
desejar manter novos contatos com vistas à uma adoção. A Lei, no entanto, procura coibir a reincidência de
negativas e pode desabilitar uma pessoa ou casal que reiteradamente não aceite se aproximar de uma criança
ou adolescente do perfil escolhido por eles próprios.
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Todo esse preâmbulo foi necessário para entendermos a questão do perfil objetivo exigido para uma
habilitação. Quanto às questões subjetivas, evidentemente que a avaliação psicológica realizada para a
habilitação, procura avaliá-las junto ao pretendente ou pretendentes, assim como junto às crianças e
adolescentes, que também são avaliados antes de uma eventual adoção. Na maioria das famílias recém
formadas pela adoção, a aproximação e o relacionamento familiar transcorrem sem maiores problemas, com
dificuldades corriqueiras e comuns à maioria das famílias. Porém, uma vez que as particularidades dos
membros da nova família comecem a transparecer na relação com os demais membros, podem surgir
dificuldades momentâneas um pouco mais específicas na interação familiar.
Na minoria dos casos, quando adultos e crianças se aproximam com o objetivo de adoção, alguns aspectos
comportamentais ou emocionais mais complexos podem surgir, fruto desse relacionamento que se inicia ou
do histórico dos envolvidos, mas que até então, não haviam sido detectados. Mesmo a criança ou adolescente
estando totalmente de acordo com o perfil escolhido pelos adultos na habilitação, alguns aspectos do
temperamento, personalidade, comportamento e ou peculiaridade dos envolvidos poderão vir à tona e
dificultar uma melhor aproximação ou a vinculação dos adultos com seus futuros filhos.
Esses aspectos mais complexos da personalidade de alguns membros de algumas famílias, podem não ter sido
detectados anteriormente, por realmente não terem vindo à tona até então ou por sua sutileza, variabilidade,
instabilidade e dependência de situações e relacionamentos específicos. Se o pretendente ou pretendentes foi
ou foram habilitados, ou seja, passaram por avaliações psicossociais e médica e os pareceres foram positivos,
bem como se submeteram a todas as demais exigências legais, é isso que irá valer para sua habilitação.
Igualmente, a criança ou adolescente será avaliado e respeitado seu desejo ou não de ter uma nova família. No
caso de a criança ou adolescente não querer ser adotado, evidentemente que será devidamente pesquisada e
trabalhada com os profissionais da área eventual resistência, temor ou qualquer outra dificuldade, com vistas
a auxiliar a criança ou jovem a lidar o mais adequadamente possível com essa questão.
Em alguns casos, portanto, mesmo com avaliações positivas, que permitiram a habilitação dos adultos e a
liberação da criança ou adolescente para uma adoção, na fase de aproximação entre adultos e crianças ou
durante a guarda provisória, podem surgir conflitos, crises ou acontecimentos mais graves envolvendo a nova
família, quando um ou alguns familiares podem passar a ter reações emocionais, psíquicas ou físicas
desproporcionais ao ocorrido.
Adultos avaliados como emocionalmente maduros e estáveis poderão reagir com intolerância, rigidez
excessiva, impulsividade ou agressividade exacerbada, etc. Crianças ou adolescentes que comumente
manifestavam determinado comportamento na entidade de Acolhimento ou até mesmo na família de origem,
poderão se expressar de modo completamente diferente do que em situações anteriores, com birras, regressões
ou introversão excessivas, agitação ou agressividade.
Naturalmente, reações imprevisíveis, em situações específicas, podem acometer todo tipo de relacionamento,
tanto na família adotiva, quanto na família biológica, quanto no grupo de amigos, no trabalho, na vizinhança,
no trânsito, etc. Uma vez que estamos tratando do tema das adoções, é importante pontuar que esses
comportamentos imprevisíveis podem ocorrer na família adotiva, sobretudo no início do relacionamento
familiar. Geralmente tratam-se de estranhamentos, atuações e temores, por vezes intensos, pela ainda
fragilidade dos laços afetivos; pelo pouco conhecimento do outro; pela persistente e excessiva idealização do
outro; pelo histórico de sofrimento emocional anterior dos envolvidos; por eventuais problemas emocionais
ou psiquiátricos que podem vir à tona; e, muitas vezes, pela própria onipotência de acreditar que se pode
resolver tudo sem ajuda especializada.
Seja qual for o problema ou crise que acometa um relacionamento familiar entre adultos e crianças ou
adolescentes, unidos por laços biológicos e ou legais, a responsabilidade pela superação dos problemas é
sempre dos adultos envolvidos. No caso das famílias por adoção, em que existem algumas peculiaridades,
como uma história pregressa e geralmente difícil da criança, a responsabilidade dos adultos em administrar
o relacionamento é, não somente legal, mas foi deliberadamente escolhida por esses adultos, quando
optaram por uma adoção. Responsabilidade por reconhecer a própria dificuldade de compreensão e ação em
determinadas situações; por reconhecer a própria inexperiência e ou fragilidades diante de um relacionamento
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novo e ainda desconhecido; por buscar ajuda adequada; por conseguir sentir empatia pelo filho ou filha; por
respeitar o passado, o sofrimento e os temores do filho ou filha; por proteger o filho ou filha, independente de
qualquer circunstância, etc. Daí, a importância do acompanhamento psicossocial pelo Fórum durante a guarda
provisória, quando orientações são realizadas e eventuais encaminhamentos terapêuticos pós-guarda ou pósadoção também.
Perguntamos, numa ocasião, a um grupo de pretendentes à adoção, quais comportamentos teriam dificuldade
de aceitar em um futuro filho ou filha por adoção. As respostas foram as seguintes:
Falta de educação;
Falta de interação;
Não responder às minhas perguntas;
A criança ser respondona;
A criança ser agressiva;
A criança ser pirracenta;
A criança ser desobediente;
A criança querer escolher algo por si mesma, em oposição à nossa escolha.
Na mesma ocasião, perguntamos a esses mesmos pretendentes quais suas maiores dificuldades pessoais ou
num relacionamento. As respostas foram as seguintes:
Sou bravo (a);
Sou chato (a);
Sou teimoso (a);
Sou preguiçoso (a);
Cobro demais;
Sou organizado (a) demais;
Sou perfeccionista;
Controlo demais a rotina;
Sou bagunceiro (a);
Sou dorminhoco (a);
Sou ansioso (a);
Sou exigente;
Sou desconfiado (a);
Sou desligado ( a);
Tenho dificuldade em me sentir aceito (a);
Sou emotivo (a).
Podemos até compreender tais respostas a respeito de um futuro filho ou filha numa situação de expectativa
idealizada, mas numa situação de família real, biológica ou adotiva, essa amostra de perguntas e respostas,
embora não realizada sob critérios científicos, se mostra bastante significativa, propiciando reflexões em
variadas direções:
- Como pretendentes que, ao falarem sobre si mesmos, parecem reconhecer suas próprias dificuldades,
características ou peculiaridades com tanta assertividade e, ainda assim, idealizam filhos tão perfeitos? Filhos
que possivelmente passaram por alguma forma de abandono, alguma forma de negligência ou mal trato, algum
período de acolhimento institucional, algum tipo de abuso.
- Como adultos que pretendem ser mães ou pais podem acreditar que qualquer filho, biológico ou adotivo, não
será, em algum ou em muitos momentos, agressivo, pirracento, desobediente, respondão ou algo semelhante
ao citado na enquete?
- Como adultos que, em sua maioria, tentaram por tanto tempo ser mães ou pais, podem ter dificuldades em
entender que uma criança, que há também muito tempo precisa de um pai e uma mãe, está assustada, carente,
se sentindo rejeitada e, por isso, pode reagir aos afetos com introversão, isolamento, agressividade, birra etc.
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Se, felizmente, o Judiciário não tem ferramentas para catalogar comportamentos ou atitudes infantis que os
pretendentes teriam dificuldades em aceitar, cabe a esses pretendentes se perguntarem se realmente
desejam ser pais ou mães reais e, se sim, prepararem-se para ser pais e mães de verdade.
Compreensivelmente, ter um filho ou filha meigo, obediente e carinhoso é o sonho de muitos pais ou mães,
mas é sobretudo devido às funções maternas e paternas bem exercidas; do amor incondicional dos pais; da
maturidade desses; dos valores, limites e exemplos desses, que um filho ou filha poderá também amadurecer,
superar suas dificuldades anteriores e atuais e se tornar alguém emocionalmente saudável - não
necessariamente meigo, obediente ou carinhoso. Evidentemente, que as crianças e jovens têm seu próprio
temperamento e personalidade, mas pais minimamente maduros, sensíveis e empáticos, com seu exemplo e
amor incondicional, podem amparar e ajudar os filhos a lidarem com determinados obstáculos e frustrações
que os acometem, com mais assertividade e maturidade. Esses pais não devem acreditar tudo poder; devem,
sempre que necessário, buscar ajuda especializada de terapeutas afinados com a área; e devem participar de
grupos de apoio à adoção, para melhor conhecer e se reconhecer na experiência vivida por outras pessoas em
situação semelhante.
Talvez a lista daquilo que não se aceita em um filho seja exatamente aquilo que se tenha que trabalhar
enquanto responsável por uma família:
- O que eu posso fazer para ajudar meu filho a não se isolar, não fazer pirraça, não reagir agressivamente em
determinadas situações?
- O que eu tenho que modificar em mim mesmo para não ser tão perfeccionista, tão controlador, tão ansioso,
tão chato, em especial com uma criança que está vivenciando uma experiência totalmente nova em sua vida
e, portanto, possivelmente assustadora?
Obviamente, a experiência da adoção também é nova para o adulto, mas, em tese, é o adulto quem deve
manter a maturidade e a responsabilidade por lidar com qualquer conflito que surja na família.
A viagem de se tornar pai, mãe ou filho, no entanto, não é uma viagem que precisa ser solitária. É uma viagem
de autoconhecimento, de conhecimento do outro e de como esse eu e esse outro podem se relacionar, se
respeitar e se amar. É, sobretudo, uma viagem que pode e deve contar com a ajuda de profissionais
vocacionados, para que não termine com a absurda devolução da criança e ou adolescente e com o sonho, tão
longamente cultivado em todos os envolvidos, de constituírem uma família.
O perfil de adultos e crianças, então, finalmente poderá ser vivido de verdade por pais e filhos, que se
reconhecerão e se relacionarão como uma autêntica família. Uma família não mais idealizada, mas uma família
real, que erra e acerta, mas se respeita; que tem dificuldades e diferenças, mas também tolerância e muito
amor.
*15 de fevereiro de 2022, texto inédito de Marta Wiering Yamaoka, psicóloga judiciária aposentada, cofundadora do GEAA-SBC – Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de São Bernardo do Campo, escritora e
poetisa.

Conheça mais sobre o universo da adoção, leia a recente obra de Marta
Wiering Yamaoka, da Editora Juruá, Curitiba -PR, 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.

