
 

 

 

Diálogos Sobre a Adoção de Maio 
 11/05/2019 

 das 9:30 às 11:30 h. 

 
 

O GEAA-SBC CONVIDA PARA O 
DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO ESPECIAL DO DIA DAS 

MÃES, COM O TEMA:  
 
 

“MÃE QUE QUERO SER,  
MÃE QUE POSSO SER” 

 

               Ad😐tand🙂 
Informativo sobre adoção do 

GEAA-SBC 

GEAA-SBC - CNPJ 
04.891.320/0001-30  

Endereço Postal: Rua 
Miguel Arco e Flecha, 41  

 V. Euclides 
 São Bernardo do Campo  

SP 
 CEP 09725-500 

Fone: (11) 4330 1878 e 
 (11) 4123 5613   

www.geaasbc.com.br - 
geaasbc@gmail.com 

ADKTANDJ  
INFORMATIVO SOBRE 

ADOÇÃO DO 
 GEAA-SBC  
Maio /2019 
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Idealizar o futuro faz parte do universo mental de qualquer um de 
nós. Sonhamos e idealizamos o fim de semana que se aproxima, o 
jogo da loteria que pretendemos ganhar, o novo romance que mal 
iniciamos, a solução mágica de problemas que nos acometem, o 
emprego novo, que pretendemos receber uma promoção 
rapidamente, enfim sonhar faz parte da natureza humana.  

 

O sonho ou idealização pode ser uma ferramenta para nos 
mobilizar para conseguirmos algo que muito desejamos, mas pode 
também ser um freio que nos impede de enfrentar as adversidades 
que podem surgir, se ficarmos muito fixados nos sonhos ou ideais 
originais que formulamos.  

 

Com a maternidade ou paternidade não é diferente. A maternidade, 
muito valorizada na nossa sociedade, ainda mais, pois as 
exigências de uma maternidade perfeita persistem ao longo dos 
séculos, ainda que com roupagens diferentes. Hoje são comuns os 
blogs e sites direcionados às mães e futuras mães, que lhes dizem 
como devem agir, se portar, lidar com tal demanda da criança, ou 
seja, são muitas pressões direcionadas às mulheres para agirem de 
forma X, ainda que o filho ou filha daquela mulher seja Z ou Y e a 
mulher seja W ou Q. Ou seja, cada criança tem suas peculiaridades 
e cada mãe também.  

 

Talvez a mãe que queremos ser, seja a mãe da mídia, da moda, do 
blog mais popular, do site mais moderno. Mas qual mãe podemos 
ser? Uma mãe sábia e idosa que conheço sempre diz que somos 
uma mãe diferente para cada filho, porque cada filho faz nascer 
uma mãe diferente.  

 

Talvez seja verdade, a personalidade do filho, sua capacidade de 
frustração, sua irritabilidade ou calma influenciam o 
comportamento da mãe, tanto quanto a personalidade da mãe, sua 
capacidade de tolerância, sua calma ou ansiedade também 
influenciam o comportamento e desenvolvimento do filho. 

 

Cada filho faz nascer 
uma mãe diferente. 

Talvez a mãe que 
queremos ser seja 

a mãe da mídia, da 
moda, do blog mais 

popular, do site 
mais moderno. 

Mas qual mãe 
podemos ser? 
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Mas e no caso das mães e dos filhos adotivos? Com certeza as 
exigências sociais e midiáticas são ainda maiores. O que se tolera 
em uma mãe biológica, nem sempre se tolera em uma mãe adotiva. 
Também se aceitam comportamentos no filho biológico, que não se 
aceitam no adotivo.  

 

A eterna cobrança pela gratidão ilimitada do filho adotivo. 

A eterna cobrança pela paciência sem fim da mãe adotiva. 

 

Mães, biológicas ou adotivas, no entanto, acabam tendo que mudar 
o rumo de suas próprias idealizações e sonhos para se encaixar à 
realidade das necessidades específicas de cada filho. Cada filho 
exige uma mãe única, não necessariamente aquela de capa de 
revista, mas aquela que podemos e precisamos ser para aquele filho 
ou filha únicos.  

 

Vamos dialogar sobre esse tema? Vamos ouvir mães, filhos, 
profissionais da área e descobrir como cada um entende essa 
questão da mãe sonhada e da mãe possível. 

 

Diálogo Especial do Mês das Mães  - Dia 
11/05/2019, das 9:30 às 11:30 horas 
 

Com a presença de mães, filhos e profissionais da área. 

 

Diálogo Imperdível! 
 

A ser realizado na Associação dos Funcionários Públicos de 
São Bernardo do Campo, à Rua 28 de Outubro, 61, Centro, 
SBC. Entrada franca. Inscrições no dia e local do evento, a 
partir das 9:00 h. Informações: 114330 1878 e 11 4123 5613. 

 

Dia 11/05/2019, 
das 9:30, às 
11:30 h na 
Associação dos 
Funcionários 
Públicos de SBC 
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Em homenagem às mães que escolheram ser mães pela adoção, um poema 
com todas as promessas que só quem é mãe costuma fazer. 

 

 

 

MÃE POR ADOÇÃO  
 

Eu não posso fazer o tempo voltar, 

Mas prometo meus dias lhe dedicar. 

 

Eu não posso fingir que abusos você não sofreu, 

Mas prometo amenizar tudo o que mais doeu. 

 

Eu não posso toda angústia que sentiu anular, 

 Mas prometo ficar ao seu lado neste recomeçar.  

 

Eu não posso conter as lágrimas que tanto derramou, 

Mas prometo que, na alegria ou dor, com você estou. 

 

Eu não posso seus piores pesadelos evitar, 

Mas prometo seus melhores sonhos alimentar. 

 

Eu não posso eliminar sua rejeição vivida, 

Mas prometo que será a melhor parte da minha vida. 

 

Eu não posso modificar a mãe que tanto machucou, 

Mas prometo ser a mãe que mais lhe amou. 

 

Poema de Marta Wiering Yamaoka, em “Amor Proparoxítono” –
Editora Juruá, Curitiba, 2012 

Acervo do GEAA-SBC 
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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 Ditomasso, 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: 11 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 

Dra. Denise Sanchez 
Careta 

Dr. Luiz Carlos Dittomaso 
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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: Avenida Dom pedro II, 620, conj. 53, 5º andar. Edifício Manhattan 

Office,. Bairro Jardim. Santo André, SP, .Fines: 11 4436-4174 / 11 9 9937-7028. 

E-mail: denisecareta@uol.com.br 

* Dra. Denise Sanchez Careta – CRP 06/34642-5 ,  mestre e doutora em 

psicologia clínica pelaUSP. 

 

 

 

O Informativo Adotando é de responsabilidade do GEAA-SBC, 
sob a coordenação de Marta Wiering Yamaoka, psicóloga jurídica, 
sócio- fundadora do GEAA-SBC. 

 

 
 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 

 

 

Próximas Reuniões do Diálogos Sobre Adoção de 2019 

 

11/05                  08/06           10/08 


