
 

 

 

Diálogos Sobre a Adoção de NOVEMBRO  
 23/11/2019 

 das 9:30 às 11:30 h. 

 
 

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

COM O TEMA:  
 
 

“QUE FILHO/ FILHA ESTOU 
ESPERANDO?” 

 
Adultos e crianças na fila da adoção sofrem com a agonia da espera 
por uma nova família. E enquanto esperam a tão aguardada hora de 
encontrarem-se com seus pais ou filhos, fantasiam como será este 
encontro, como será sua nova família, se o amor ocorrerá de 
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imediato, se haverão afinidades, empatias, carinhos espontâneos, ou 
se haverá estranheza, receios, medos, incertezas.  

Mês passado, no Diálogos Sobre a Adoção, crianças que vivem em 
entidades de acolhimento escreveram cartinhas falando de seus 
desejos em relação aos futuros pais. Os participantes do grupo 
puderam dialogar e refletir sobre os sentimentos das crianças através 
dos sonhos e expectativas delas. Neste mês de novembro, os futuros 
pais é quem poderão expressar seus desejos em relação a seus 
futuros filhos. Como serão nossos filhos? Se pareceram com 
quem?  Nos amarão? Respeitarão nossas regras e limites?  

Como estamos chegando no fim do ano, independente das crenças 
religiosas ou expressões culturais de cada um, propomos  um 
exercício lúdico. Vamos imaginar que podemos pedir ao Papai Noel 
o filho ou filha que desejamos e, através de uma cartinha ao bom 
velhinho, possamos manifestar nosso pedido, por exemplo, assim: 

“Querido Papai Noel, você que é pai de tantas crianças e adultos, 
sabe que todos precisam de uma família para expressar seus 
afetos, para cuidar, ensinar, partilhar, conviver, amar e ser amado. 
Eu bem que venho tentando ampliar minha família e nesse 
momento me vejo entrando na fila da adoção. Papai Noel, por 
favor, consiga uma criança maravilhosa para mim. Que seja um 
bebezinho saudável, bonito, obediente, dócil, inteligente, parecido 
com a gente lá de casa. Que nos ame e seja grato ao amor que já 
sentimos por ele. Desde já lhe  agradecemos bondoso Noel.” 

Claro que nesta altura da vida nenhum de nós acredita em Papai 
Noel, mas como dissemos antes, é apenas um exercício para 
refletirmos sobre nossos desejos e expectativas. Serão, como na 
cartinha acima, desejos muito idealizados, que não levam em conta 
a história real da criança, com possíveis  sofrimentos, dificuldades, 
baixa autoestima, falta de confiança nos adultos, desconhecimento 
dos valores pessoais e familiares da nova família? Ou serão desejos 
mais realistas, que priorizam as necessidades de afeto e aceitação da 
criança e não as próprias ideias a respeito de ser pai ou mãe ? 

 

Querido Papai 
Noel, você que é pai 
de tantas crianças e 
adultos, sabe que 
todos precisam de 
uma família para 
expressar seus 
afetos, para cuidar, 
ensinar, partilhar, 
conviver, amar e ser 
amado. 
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 Há alguns anos, aqui mesmo no Diálogos Sobre a Adoção, já 
falávamos sobre adoções de Natal e devoluções de Carnaval. Na 
época do Natal e final de ano, todos estão mais propensos a abrir 
seus corações para o amor. Mas, em especial no Brasil, a aspereza 
da luta diária chega com tudo quando o ano começa de verdade, 
geralmente depois das férias e perto do carnaval. Ao longo de duas 
décadas do GEAA-SBC, pudemos acompanhar muitas adoções que 
ocorreram próximo ao Natal e algumas trágicas desistências de 
guarda de crianças que ocorreram próximas ao Carnaval.  

Para que esta dor intensa e aguda, que é a devolução de uma 
criança, jamais ocorra, vamos transformar nossos desejos de fim 
de ano em construções familiares afetivamente sólidas para toda 
a vida.  

Vamos dialogar sobre este importante tema e refletir sobre a filha ou 
filho que estamos esperando, possibilitando enfrentar eventuais 
dificuldades e enxergar as inúmeras possibilidades de construção de 
laços de afeto  na nova família. 

 

Venha refletir sobre seus próprios sonhos, desejos e 
expectativas em relação à maternidade/ paternidade 
adotiva. Venha se preparar para uma adoção consciente e 
responsável, como toda maternidade e paternidade devem 
ser.  

 

Compareça ao Diálogos Sobre a Adoção de Novembro do 
GEAA-SBC - Dia 23/11/2019, 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. 

 

Para que esta dor 
intensa e aguda, que é 
a devolução de uma 
criança, jamais ocorra, 
vamos transformar 
nossos desejos de fim 
de ano em construções 
familiares 
afetivamente sólidas  
para toda a vida.  
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—————————————————————————   

 

O MILAGRE DO BOM FILHO * 

 

Muitos se questionam sobre como ter o filho perfeito. 

Perfeito ninguém é e tampouco nasce feito. 

Claro, nasce com a personalidade e o temperamento 
incipientes, 

Mas quem educa deve acrescentar os melhores 
ingredientes. 

 

Saúde, esporte, lazer e estudo, 

Limite, estímulo, oportunidade em tudo. 

Bom exemplo, justiça, isso tudo, 

Amigos, equilíbrio e amor, mais que tudo. 

 

Mas se nem o bolo tem garantia de crescer, mesmo com o 
ingrediente certo, 

Na boa educação isso também é correto. 

Se não existe receita garantida para filho bem educado, 

Com certeza se sabe de antemão o que pode dar errado. 

 

Mau exemplo, negligência, 

Falta de atenção, violência, 

Instabilidade, displicência, 

Falta de amor e muita leniência. 
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Se essa foi a receita usada no rebento, não adianta insistir. 

O milagre do bom filho não vai subsistir. 

Se no filho, sempre, não se bem investir,  

Fica difícil algo de bom conseguir. 

 

E se faltam garantias para nossa juventude, 

Para nós adultos têm faltado atitude. 

Não vamos deixar que o jovem se guie só por sua 
inquietude. 

Usando os ingredientes certos, é grande a chance de ele 
alcançar a plenitude. 

 

————————————————————- 

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 

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

 

*Poema de Marta Wiering 
Yamaoka  em Amor 
Proparoxítono, Editora Juruá, 
Curitiba – PR, 2012 
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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. 

Dra. Denise Sanchez 
Careta, mestre e 
doutora em  Psicologia 
Clínica pela USP 
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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 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 

                                         23/11/2019 

                                         08/02/2020 

                                         14/03/2020 

 

O GEAA-SBC DESEJA UM FELIZ NATAL E UM 2020 
repleto de conquistas, alegrias, paz, saúde e justiça para 
todos! 


