
 

 

 

Diálogos Sobre a Adoção de SETEMBRO 
 14/09/2019 

 das 9:30 às 11:30 h. 

 
 

O GEAA-SBC CONVIDA PARA O 
“DIÁLOGOS SOBRE A ADOÇÃO”  DE SETEMBRO, COM 

O TEMA:  
 
 
“REFLEXÕES SOBRE A ADOÇÃO TARDIA” 

 
Na adoção legal, a escolha do perfil da criança deve ser balanceada 
entre o desejo de maternidade/paternidade e a realidade das crianças 
disponíveis para adoção. Ambos os lados da balança devem se 
equilibrar razoavelmente,  sem que um se sobreponha demais ao 
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outro. Não é possível que o desejo de ter um bebê recém-nascido, 
parecido com os pais adotivos seja tão cristalizado que os pais não 
percebam que este perfil de criança disponível para adoção é muito 
difícil de ser encontrado nas instituições de acolhimento, ora porque 
a maioria das crianças chega ao acolhimento com mais idade, ora 
porque uma criança pequena pode possuir irmãos maiores também 
disponíveis para uma adoção conjunta e finalmente porque a criança 
costuma ter traços físicos distintos dos pretendentes à adoção. Além 
disso, também não é difícil constatar que uma criança de qualquer 
idade, traços físicos ou condição de saúde não pode crescer saudável 
sem o convívio e o amor de uma família. 

Mesmo devendo-se levar em conta o desejo dos adotantes, a 
realidade da criança ou crianças que precisam de uma família, sob o 
ponto de vista legal e afetivo, deve se sobrepor.  Claro é, que alguém 
que deseja um bebê recém-nascido, raramente irá adotar (e nem é o 
caso na maioria das vezes) um pré-adolescente ou um adolescente, 
porém pode se conscientizar sobre a viabilidade de adotar um “bebê” 
de até três ou quatro anos. Quem já pretendia adotar uma criança 
maior, poderá refletir sobre ampliar ainda mais a opção inicial, tanto 
para atender às necessidades e direitos da criança, quanto por ser a 
adoção de uma criança maior totalmente viável e gratificante para 
todos os envolvidos. 

A formação de vínculos, inclusive os parentais, independem da 
idade dos envolvidos. Centenas de casos concretos de famílias que 
realizaram adoções tardias foram e são bem sucedidos. Problemas 
podem surgir em quaisquer famílias, biológicas ou adotivas, mas 
as soluções dos problemas também podem ser obtidas com 
perseverança, afeto e orientação profissional adequada. 

 

O que cada interessado em adotar deve se questionar a respeito 
da escolha do perfil da criança que deseja ter como filho é: 

 

1) Estou preparado para ampliar o perfil da criança ou quero 

apenas minimizar o tempo de espera para adotar? 

2) Consigo renunciar a alguns sonhos ou desejos lapidados em 

anos de possíveis tentativas de ter um filho biológico? 

A formação de 
vínculos, inclusive os 
parentais, independem 
da idade dos 
envolvidos. Centenas 
de casos concretos de 
famílias que 
realizaram adoções 
tardias foram e são 
bem sucedidos. 
Problemas podem 
surgir em quaisquer 
famílias, biológicas ou 
adotivas, mas as 
soluções dos problemas 
também podem ser 
obtidas com 
perseverança, afeto e 
orientação profissional 
adequada. 
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3) Me vejo como pai/mãe de uma criança mais velha ou grupo 

de irmãos, com suas histórias, hábitos, personalidades, dores 

e afetos? 

4) Me vejo como mãe/pai de um grupo de irmãos com suas 

cumplicidades, rivalidades, distinções? 

5) Como vou lidar com os limites necessários aos filhos, sem 

deixar de levar em conta o histórico deles? 

6) E se eu não souber o que fazer? 

7) Como vou lidar com  a criança quando ela me disser: “vocês 

não são meus pais”; “quero voltar para o abrigo”; “quero 

conhecer meus pais biológicos”? 

8) Como ser sincero com meus desejos e ao mesmo tempo aberto 

a conhecer a realidade social e psicológica das crianças nas 

entrevistas psicossociais necessárias ao cadastramento para 

adoção?  

9) Desejo conhecer os relatos sobre a vivência parental de outras 

famílias adotivas, mediante participação frequente nos grupos 

de apoio à adoção; procurar literatura confiável e buscar ajuda 

profissional para me preparar para uma adoção responsável 

ou pretendo me submeter ao mínimo exigido para o 

cadastramento legal? 

Ser pai ou mãe, de forma natural ou mediante à adoção, não é 
tarefa fácil. Não basta o amor, mas também determinação, 
perseverança e humildade para buscar ajuda. 

 

Venha se preparar para uma adoção consciente e 
responsável, como toda maternidade e paternidade devem 
ser.  

 

Ser pai ou mãe, de 
forma natural ou 
mediante à adoção, 
não é tarefa fácil. 
Não basta o amor, 
mas também 
determinação, 
perseverança e 
humildade para 
buscar ajuda. 
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Compareça ao Diálogos Sobre a Adoção de Setembro do GEAA-
SBC - Dia 14/09/2019, das 9:30 às 11:30 horas 
 

Com a participação  de pais, mães, pretendentes à adoção e 
profissionais da área. 

Diálogo Imperdível Para Pretendentes à Adoção! Entrega de 
certificados válidos para o preparo necessário ao cadastro. 
 

Diálogo 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. 

 

————————————————————————— 

TALVEZ UM DIA* 

              

Ninguém apareceu quando eu chorei, 

Então, eu mais e mais berrei. 

Num dia eu nem sequer estava acordado, 

Mas alguém me arrancou do berço e fui despertado. 

 

Estava com fome e não me alimentaram.  

Estava com frio e não me agasalharam.  

Senti minha fralda sujar, 

Mas ninguém veio limpar. 

 

Precisei de colo e carinho. 

Eventualmente tive, mas tão pouquinho.  

Muitas vezes ouvi gritos, coisas quebrando. 

Ficava assustado, fui me inquietando. 

 

*Poema de Marta Wiering 
Yamaoka, sócio -fundadora do 
GEAA-SBC, psicóloga jurídica e 
poetisa. 
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Achei que não era digno de ser amado. 

Passei a não gostar de mim, vivia machucado. 

Parecia que eu queria me castigar, 

Por ser tão mau, tão feio, impossível de amar. 

 

Comecei a apanhar cada vez que chorava.  

Gritavam comigo só porque eu acordava. 

Um dia todos sumiram, fiquei desesperado! 

A casa ficou quieta, acho que fui abandonado. 

 

Depois disso perdi a noção 

De quanto tempo berrei em vão. 

Acho que muitas vezes acordei e dormi, 

Até que a porta abriu e vozes ouvi. 

 

Eram pessoas que eu não conhecia, 

Mas me limparam e, em seus olhos, eu via 

Que eram diferentes, não demonstravam me odiar...  

Levaram-me para um lugar em que o sol parecia brilhar. 

 

Lá eu ficava limpo e comia 

E alguém sempre me sorria. 

Tinha muita criança que, como eu,  

Acho que também chorou e sofreu. 

 

Vi algumas crianças sendo levadas 

Por pessoas que pareciam abençoadas.  

Talvez um dia eu também seja levado, 

Só espero aprender a ser amado. 
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* Amor Proparoxítono: poemas e contos poéticos sobre amor, adoção, infância, família e 
psique humana 

Marta Wiering Yamaoka./ Curitiba: Juruá, 2012 

 

Que a primavera desabroche a colorida 
benção de uma criança aprender a ser 
amada. 
 

————————————————————————— 

 
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: 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. 
 
 

Dr. Luiz Carlos Ditommaso 
juiz de Direito da   Vara da 
Infância e Juventude de SBC 

 

Foto de Marta W.Yamaoka 
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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: 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. 

 

Dra. Denise Sanchez 
Careta, mestre e 
doutora em  Psicologia 
Clínica pela USP 
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O Informativo Adotando é de responsabilidade das coordenadoras 
do GEAA-SBC, as voluntárias Denise Sanchez Careta, Dolores 
Maria Moraes de Queiroz, Janaína Gleiciene Silva Pereira, Marta 
Wiering Yamaoka, Sabrina Amaro Vianna e Tereza Maria Bertoni. 

Números anteriores do Informativo Adotando em  
http://www.geaasbc.com.br/ Clique em informativo e escolha o mês 
e o ano que deseja consultar.  

       

             
 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. SE PREFERIR BAIXE A VERSÃO DIGITAL DO 

LIVRO OU O  ADQUIRA NO PRÓXIMO DIÁLOGOS SOBRE A 
ADOÇÃO DO GEAA-SBC 

 

 

Próximas Reuniões do Diálogos Sobre Adoção de 2019 

                      14/09          19/10          23/11 

 


