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Diálogos Sobre a Adoção de Agosto de 2018 

Obs.: em julho não há reunião  

 

Tema: 

Devolução de um filho!?!? 

Vamos falar sobre isso? 

O GEAA-SBC APRESENTA O 
DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DE AGOSTO DE 2018, COM  

RELATOS DE PROFISSIONAIS, MÃES E PAIS,  
ilustrados por recursos áudio visuais. 

 
Venha dialogar sobre esse triste e indesejado 
acontecimento, porém possível na realidade da guarda 
provisória de um filho. O que uma devolução durante a 
guarda provisória representa para a criança? E para os 
pais? Como evitar esse acontecimento trágico e marcante? 
Como se preparar para receber, acolher e aceitar um filho 
em sua totalidade, com sua história de vida, sua 
personalidade, seus eventuais entraves, traumas ou 
dificuldade de amar e ser amado. Com a adoção efetivada 
nem se fala mais em devolução, mas em abandono de filho. 
O diálogo sobre adoção do GEAA-SBC é assim, você escuta e 
fala, aprende e ensina, participa e fica querendo participar 
mais e mais, mesmo quando o tema é complexo e difícil. 

 
 
 
 

DIA 11/08/2018 – SÁBADO – DAS 9:30 ÀS 11:30 H 
Participe deste necessário Diálogo. Venha conversar sobre os desafios de formar sua família! 
 

       LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SBC - RUA 28 DE OUTUBRO, 61 – 
CENTRO – SBC - SP 

Inscrições no local, minutos antes da reunião. Informações no GEAA-SBC: (11) 4123 5613 e 4330 1878. 

PARA CONSULTAR AS DATAS E TEMAS DOS PRÓXIMOS DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO E OS  
Números Anteriores ou o Atual do “ADOTANDO” 



Informativo Sobre a Adoção do GEAA-SBC  
acesse: http://www.geaasbc.com.br/index.php?pg=informativo 

          e leia também artigos, poemas e informações relacionados à adoç 
 

Calendário do segundo semestre de 2018 do Diálogos Sobre a Adoção: 11/08; 15/09; 20/10 e 24/11 
 

NESTE MÊS PRESENTEIE SEU PAI COM POEMAS. 
 ADQUIRA O LIVRO DE POEMAS E CONTOS POÉTICOS         

“AMOR PROPAROXÍTONO”, DE MARTA WIERING YAMAOKA.  ACESSE: http://www.jurua.com.br/shop_search.asp?Onde=PALAVRA-
CHAVE&Texto=AMOR+PROPAROX%CDTONO&Submit=Busca 

Poemas sobre amor, adoção, infância, família e psique humana.  
OU ADQUIRA O SEU LIVRO NO PRÓXIMO DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO DO GEAA-SBC. 

 

DUPLA DOR 

Dor maior que a de uma rejeição, não há. 

É como ver a lança ágil a levitar 

Em direção ao ventre, preste a o dilacerar. 

 

Dor maior que a de um abandono, é incrível. 

É como sentir o disparar de um míssil 

Contra um pequeno coração, mais que sensível. 

 

Dor maior que a de um confinamento, é triste herança.  

Pior, ser preso por crime de outrem, inda criança,  

Ficar detido em “Casa-Lar”, sem julgamento ou fiança. 

 

Dor maior que a de não conseguir ser amado, entendo.  

Querer se fazer querido, se defendendo, 

Querer se sentir aceito, desafiando. 

 

Dor maior que a de não saber amar, lamento. 

Idealizar o filho como objeto perfeito. 

Querer do infante, bem finalizado projeto. 

 

Dor maior que a de uma nova rejeição é dupla dor.  

É acreditar que não se foi capaz de receber amor  



E confirmar que ao ser humano faltou calor. 

 

Marta Wiering Yamaoka em Amor Proparoxítono, Editora Juruá, Curitiba – PR, 2012 

Preparo para pretendentes à adoção em São Bernardo do Campo  
 
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 GEAA-SBC 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. 
 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO PARA FAMÍLIAS ADOTIVAS  * 

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. 


