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Os Diálogos Sobre a Adoção do GEAA-SBC 

estão suspensos por tempo indeterminado, em 

função da pandemia do novo Corona vírus, que

convida as pessoas a ficarem em casa e não 

frequentarem lugares com grande número de

pessoas. Tão logo seja possível, o GEAA-SBC 

voltará a realizar suas reuniões mensais de 

preparo e orientação para adoções legais e 

responsáveis. 

Neste mês de abril, no entanto, aniversário de 

21 anos do GEAA-SBC, o periódico do 

GEAA-SBC preparou uma edição especial de 

aniversário, com mensagens de psicólogas do 

Grupo e de convidados especiais, que ao longo 

desses 21 anos têm ajudado, apoiado e 

incentivado, não apenas o trabalho  do Grupo 

de Estudos e Apoio à Adoção de São Bernardo 

do Campo, mas da adoção em todo o Brasil e 

do direito à toda criança ser criada e amada por 

uma família.  

 

 

 

 

 

Aniversário de 19 anos do GEAA-SBC em 

abril de 2018 
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21 ANOS DE DEDICAÇÃO À CAUSA DA 

ADOÇÃO. * 

No final da década de 90, algumas de nós já trabalhávamos há 
muitos anos na área social com crianças acolhidas 

institucionalmente; ou na área jurídica com pais biológicos que 
poderiam perder ou efetivamente perdiam o poder familiar sobre
seus filhos; ou na área psicológica com pretendentes à adoção ou 

ainda, em áreas afins. Algumas de nós éramos mães adotivas. 

Éramos, enfim, mães, mulheres, trabalhadoras da área da Infância e 
da Juventude e víamos crianças e adolescentes, após serem afastados 

de sua família biológica pelos mais variados e graves motivos, serem 
preteridos por candidatos à adoção, por não serem recém nascidos 
ou com tenra idade, com cor de pele branca, do sexo feminino, 

perfeitos sob aspectos bastante subjetivos, ou seja, por não serem o 
filho biológico desejado por tantos casais.  

Víamos que, em outras cidades, grupos se organizavam como ONGs 

para trabalhar voluntariamente com esses casais, pretendentes à 
adoção, e víamos resultados positivos oriundos desses grupos de 
apoio à adoção. Resultados como maior e melhor conscientização 
sobre as vantagens da adoção legal, sobre a compreensão do perfil 

das crianças disponíveis para adoção e sobre as possibilidades bem 
sucedidas das adoções de crianças de perfis reais e não idealizados.  

Embora a maioria de nós não fôssemos pais ou mães adotivos, mas 

profissionais da área, ao contrário da composição da maioria dos 
grupos que existiam na década de 90, resolvemos, em paralelo ao 
trabalho profissional que realizávamos  na área da Infância e da 

Juventude, assumir o trabalho voluntário de orientação e apoio à 
adoção legal. Convidamos casais que tinham adotado ou que 
pretendiam adotar para um encontro inicial e deste encontro, muitos 

pais e pretendentes se juntaram a nós. 

Mas por quê adoção legal? Toda adoção não é legal? Naquela época, 
em especial, não. Ainda existia muita adoção ilegal, comumente 

chamada de adoção à brasileira. Aquela adoção em que um genitora 
entregava um filho recém nascido a um casal, que registrava a 
criança como filho biológico. Ou seja, no mínimo, ocorria um crime 

de falsidade ideológica, mas muitas vezes ainda mais que isso, pois 

Reunião  do GEAA-

SBC nos anos 2000 
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interesses econômicos transpassavam muitas dessas transações de 

entrega e recebimento de bebês.  

Em abril de 1999, preocupado com os riscos e a insegurança das 
adoções ilegais, com a espera indefinida de crianças em acolhimento 

institucional, pois jamais eram escolhidas para uma adoção, e com a 
falta de informações confiáveis que muitos casais ou pessoas
solteiras interessadas em adotar dispunham, um grupo majoritário de

mulheres, mas composto por alguns poucos, mas também dedicados 
representantes do sexo masculino se organizou e criou  o GRUPO 
DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO DE SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, ONG pioneira no ABC paulista e que acabou inspirando a 
criação de outras organizações na região. 

Ao longo desses 21 anos, as leis relacionadas à adoção mudaram 

algumas vezes, ora facilitando, ora nem tanto, os trâmites 
relacionados à adoção. A cultura da adoção, divulgada por dezenas 
de grupos de apoio à adoção em todo o País, também mudou, 
levando não apenas os pretendentes à adoção, mas os próprios 

profissionais da área da Infância e da Juventude e a sociedade civil 
como um todo, a compreenderem melhor que ter uma família é um 
direito de toda criança e adolescente e, neste sentido, que os 

interesses das crianças e jovens se sobrepõem aos dos adultos.  

Claro que nem todos os operadores do Direito, nem todos os 
profissionais da área, nem todos os pretendentes à adoção ou mesmo 

os pais biológicos das crianças que vivem acolhidas numa 
instituição, compreendem a necessidade urgente, premente, 
essencial e básica de uma criança viver no seio de uma família. 

Muitos não se importam ou, então, encontram justificativas variadas 
para manter uma criança ou adolescente por anos numa instituição, 
em geral pela crença íntima, mas amparada por uma lei bastante 

subjetiva, de que a família biológica é o ideal de retorno da criança. 

E é por isso que o GEAA-SBC e mais de uma centena de outros 
grupos espalhadas pelo Brasil continuam trabalhando, geralmente de 

forma voluntária, para garantir que nenhuma criança permaneça 
distante de uma família que a ame, a respeite, a ajude a desenvolver 
seu potencial, lhe dê limites e lhe proporcione saúde, educação e 

lazer adequados à sua idade e condições de saúde. Pode ser a família 

Aniversário de cinco 

anos do GEAA-SBC 

Acervo do GEAA-SBC 



5 

biológica ou a adotiva. Infelizmente, num caso ou em outro, muito 

trabalho de conscientização ainda precisa ser feito. 

Hoje as adoções ilegais são mais raras, pois mecanismos legais 
coíbem de forma bem mais efetiva tais adoções. Claro também, que 

quanto mais a lei é efetiva, mais eficientes são as formas de burlá-
las e, portanto, continuam sendo um desafio a ser superado.

Hoje também, os pretendentes à adoção estão se preparando melhor, 

até por exigência da lei que impõe cursos de pré cadastro para as 
adoções e, com isso, os pretendentes estão mais conscientes das 
necessidades afetivas de uma criança e costumam, de modo geral, 

aceitar adotar crianças maiores, com características genéticas bem 
distintas de si mesmos. Também costumam aceitar adotar grupos de 
irmãos ou crianças com necessidades especiais.  

Claro que nem todos aceitam se preparar devidamente (mas apenas 
o mínimo exigido por lei) para assumir os desafios da maternidade/ 
paternidade adotiva, que embora tenha percalços semelhantes aos da 
maternidade/paternidade biológica, também tem percalços, 

peculiaridades e trajetos específicos, ao menos inicialmente. Talvez 
mais complexos num primeiro momento, mas igualmente 
gratificantes para todos os envolvidos. 

Muitos grupos de apoio à adoção ampliaram seu rol de trabalho, ora 
partindo para a busca ativa de crianças, ora trabalhando também com 
crianças acolhidas, ora trabalhando com a orientação de pós guarda 

ou pós adoção, ora permanecendo  com a orientação ou preparo dos 
pretendentes à adoção. 

Nós do GEAA-SBC, nestes 21 anos de atuação, nos ativemos aos 

trabalhos de orientação do pré e do pós adoção, talvez por termos 
em nossa composição original majoritariamente profissionais da 
área da Infância e da Juventude e, por entendermos que essas duas 

necessidades de médio prazo, pré e pós adoção, são as áreas mais 
desprovidas de recursos materiais e humanos da área da Infância e 
da Juventude.  

Sobre a busca ativa, igualmente a outros grupos, também 
entendemos necessária, porém entendemos que o Sistema Nacional  
de Adoção e Acolhimento tem que ser cada dia mais valorizado e 

utilizado para que, ele sim e suas ferramentas valorosas, realizem as 

Sócias fundadoras do GEAA-

SBC que continuam a 

colaborar com o grupo após 

21 anos: 

Dolores M.M.Queiroz, Marta 

Wiering, Tereza M. Bertoni e 

Janaína G.S.Pereira, atual

coordenadora do Grupo 

Acervo do GEAA-SBC 



6 

buscas ativas necessárias e aproximem crianças e pretendentes à 

adoção, no intuito de que novas famílias sejam construídas.  

Nada contra quem realiza tais buscas fora do Sistema Nacional de 
Adoção, evidentemente que sempre remetendo eventuais indicações 

ao Fórum competente e desde que as crianças indicadas sejam 
aquelas que geralmente, ainda hoje, ninguém deseja adotar, seja por 
sua idade mais avançada, por sua condição de saúde ou 

desenvolvimento mental, seja enfim, por alguma peculiaridade da 
criança que dificulte sua adoção. Essas crianças e adolescentes, de 
fato, precisam de visibilidade, caso contrário completarão 18 anos 

longe de uma família. 

Mas cada grupo tem sua particularidade e o GEAA-SBC acabou se 
atendo prioritariamente aos trabalhos de orientação e 

conscientização do pré e do pós adoção. Mesmo com todos os 
avanços,  que foram muitos na cultura da adoção ao longo dessas 
mais de duas décadas de trabalho, ainda existem muitas dificuldades 
que requerem a continuidade da dedicação. 

Nas áreas que nos propomos a trabalhar, a do pré e do pós adoção, 
com frequência falamos e trabalhamos com os pretendentes  sobre a 
possibilidade de ampliação do perfil dos futuros filhos. Como 

dissemos, apesar de termos avançado neste quesito ao logo dos anos, 
ainda se percebe alguma resistência a essa consideração, talvez pela 
ideia ainda vigente de que crianças menores podem ter melhores 

condições para vínculos, bem como serem mais saudáveis sob o 
ponto de vista emocional. Então, mesmo podendo haver escolhas 
racionais dos pretendentes por uma criança mais velha por ocasião 

do cadastramento, alguns bloqueios emocionais podem permanecer 
e exigir um trabalho mais prolongado de orientação ou mesmo 
terapêutico no pós guarda ou pós adoção.  

Também e ainda mais comum são as resistências quanto à adoção de 
grupo de irmãos. Verificamos que o se mantém enraizada a ideia 
primitiva de iniciar a concepção de família seguindo a tríade, pai, 

mãe e filho. Ainda que no contemporâneo as constituições familiares 
estejam se ampliando, sem dúvida que o pensamento pluralista sobre 
a adoção ainda requer muita conscientização para crescer. Nem se 

fale da adoção de crianças com necessidades especiais, que embora 

Psicólogas do GEAA-SBC, Marta 

Wiering , Sabrina Vianna e 

Denise Careta 
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aceita por muitos pretendentes nos dias de hoje, ainda não ocorre em 

número suficiente para toda a demanda dos serviços de acolhimento. 

Outra questão que prevalece, mesmo nos dias atuais, é que o 
processo de adoção deve ser rápido, porque as crianças estão em 

sofrimento e os pais  adotivos são a melhor opção para as crianças. 
Concordamos que uma destituição de poder familiar quando 
necessária, deve realmente ser agilizada, mas depois de concluída, a

aproximação com os futuros pais deve ser realizada de forma muito 
responsável, jamais entregando uma criança aos seus futuros pais de 
forma precipitada e sem a devida e algumas vezes prolongada ajuda 

técnica. Pior que muitas vezes não somente os pretendentes, mas até 
mesmo algumas autoridades parecem querer resolver essa 
aproximação rápido demais, sobretudo quando realizadas em 

Comarcas distantes da moradia dos cadastrados (quando os 
cadastrados aceitam adotar crianças de outros Estados). Tal desejo 
geral, além da solução do processo, parece estar associado à ideia de 
que o passado da criança foi ruim e o futuro será constituído apenas 

de alegrias, negando-se o tempo necessário para crianças e adultos 
se adaptarem à nova situação. 

Por parte dos adotantes, a resistência de  poderem se olhar como 

parte do processo e reconhecerem que precisam de auxílio também 
é comum. Muitas vezes, os adotantes conseguem ver e apontar as 
dificuldades da criança, mas não suas próprias dificuldades no 

manejo e relacionamento com o filho. Enquanto grupo de 
orientação, procuramos trabalhar com os pretendentes no sentido de 
se implicarem como parte do processo (não apenas legal, mas 

emocional e relacional) e, com isso refletirem, conhecerem e 
melhorarem seus pontos doloridos acerca da história de vida deles, 
para poderem se ajudar e ajudar o filho a se desenvolver.  

Ou seja, muito trabalho ainda a ser realizado, mas certamente 
verificamos como ponto positivo nos grupos, a troca de 
experiências, subsidiando e complementando as orientações 

técnicas. Quando os pais ou futuros pais escutam depoimentos de 
outros pais e futuros pais referentes a medos ou ansiedade, por 
exemplo, parece que se autorizam a abrir a conversa sobre esses 

pontos, que ainda estavam velados. Da mesma maneira ocorre com 
depoimentos nos grupos de famílias que se constituíram pela 

Rosângela Silva Ferreira e 

William da Cruz Souza, 

nova geração de 

colaboradores do GEAA-

SBC 

Acervo do GEAA-SBC 



8 

adoção, pois nesse momento os pretendentes começam a se permitir 

visualizar alguns problemas a partir da vivência de outros que 
passaram por isso e, então, começam a aceitar a ajuda necessária 
para o sucesso na convivência familiar e na construção dos vínculos 

com seus filhos. 

Talvez 21 anos seja apenas o início da maturidade do nosso Grupo 
e, como todo jovem de 21 anos, ainda temos muito mais a aprender 

do que a ensinar. Que assim seja! 

* Dra. Denise Sanchez Careta,  mestre e doutora em psicologia clínica pelaUSP, 

coordenadora técnica do GEAA-SBC. 

  Marta Wiering Yamaoka, psicóloga judiciária aposentada do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, sócio fundadora do GEAA-SBC. 

 

 

CARTA AOS AMIGOS DO GEAA - SÃO 

BERNARDO DO CAMPO* 

A Adoção vem se configurando, nos últimos tempos, como um 

poderoso dispositivo de transformação social. 

Basta abrirmos o coração para uma interação afetiva além dos laços 

de sangue que conseguimos desfrutar da plenitude do amor universal 

na sua essência maior. 

Aprendizado constante no que se traduz em dores, intensas 

realizações, decepções e alegrias, muito trabalho diante dos 

enfrentamentos do dia-a-dia. Mas, é uma enorme satisfação 

observarmos o crescimento de uma coletividade corajosa que 

mergulha de corpo e alma neste desafio! 

Uma sociedade transformada nas últimas três décadas pelo 

“Iluminismo” dos dispositivos legais (ECA - 30 anos) e uma 

predisposição em se erradicar por definitivo o estado de 

Dr. Ditommaso e Paulo 

Sérgio P. Dos Santos com 

colegas dos grupos de apoio à 

adoção de SBC e Sto. André 

na década de 2000 
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invisibilidade das crianças e adolescentes excluídos do direito da 

convivência familiar e comunitária. Processo ainda inacabado, 

certamente, porém, com avanços significativos no contorno social, 

sempre capaz de incomodar-se e disparar ações de reparos dos 

modelos anteriormente praticados. 

São Bernardo do Campo estava atenta a este chamamento e, numa

convocação de profissionais, pais adotivos e operadores sociais, 

abriu-se espaço para a criação do primeiro Grupo de Apoio à Adoção 

do ABC Paulista. E neste pioneirismo que acabou influenciando as 

demais cidades da região, operou-se uma grande reflexão diante da 

possibilidade de aceitar aquela criança ou adolescente que ali está, 

em situação de abandono social, poder sem dúvida alguma, “ser o 

filho querido”. 

Temos a atual denominação de “Atitude Adotiva”, comparável ao 

fermento que leveda a massa social na confecção de um enorme pão 

de emoções e realizações, atitude esta que nos desloca do 

individualismo doentio para o aprendizado e conquistas do coletivo. 

Como não relembrar da grande mobilização, ainda em curso, de 

amigas queridas como, Marta, Dolores, Tereza, Janaína e outros que 

capitaneados pela ação de um juiz vocacionado pela causa da 

Infância - Dr. Ditommaso - proporcionaram uma condição de 

suporte diferenciado para as famílias da região, construídas pelas 

vias da adoção. 

Saúdo os amigos do GEAA - SBC com a seguinte frase: “... Quem 

ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula 

poder.” Nesta trajetória de 21 anos, famílias empoderadas e amigas 

desfrutam da Adoção como o “Pão da Vida” oferecido pelo trabalho 

dedicado de todos vocês. 

Marta Wiering Yamaoka 

e Paulo Sérgio P.Santos 

no Encontro Nacional de 

Adoção, ENAPA, 

realizado em Fortaleza 

em  2017 
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Parabéns a todos que estão e estiveram no GEAA - SBC, pela 

belíssima construção consolidada. 

Com toda a minha admiração! 

                                                                                                             

*Paulo Sergio Pereira dos Santos, filho adotivo e pai adotivo; fundador e Ex-

Presidente da ANGAAD (Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção) 

e seu atual Diretor Financeiro e Conselheiro; palestrante e incentivador na 

criação de diversos Grupos de Apoio à Adoção por todo país nos últimos 25 

anos. 

   

  

EMPENHO E DESEMPENHO* 

Em tempo de aniversário não quero apenas dar parabéns. Quero 

lembrar duas palavras que, parecendo contraditórias, são 

complementares no âmbito das relações interpessoais. 

A primeira: empenho. É o que vemos no GEAA-SBC. Como só o 

empenho não é o bastante, vem a segunda palavra: desempenho. Na 

conjunção desses dois momentos, está o cumprimento da nossa 

missão comunitária.  

Ao longo do tempo muitas histórias aconteceram na vida de crianças 

que só puderam ser filhos porque encontraram pessoas que quiseram 

ser pais. Tudo aconteceu por causa do empenho e do desempenho. 

No que diz respeito aos humanos, o empenho precisa ocorrer na 

direção dos nossos esforços no ser, no estar e no fazer. Parece, no 

entanto, que nosso primeiro impulso é concentrar os interesses no 

fazer, esquecendo-nos de que sem consistência no ser e sem 

consolidação no estar, conseguiremos, no máximo, um fazer 

atrofiado.

Luiz Schettini Filho ao 

centro, com participantes do 

grupo no início dos anos 2000 
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Se não aprendermos a ser pessoas reais e a estar com elas nas suas 

singularidades, o fazer será de pouco alcance na satisfação de suas 

necessidades. 

Todo empenho pede um desempenho correspondente. Como disse 

em outra ocasião:

“A coragem não é comandada pela razão, mas pela vontade e pela 

determinação. Se quisermos amaremos sempre, sem que nada possa 

nos deter. A coragem nada significa se colocada no futuro. Ela é 

sempre uma atitude do presente. É na atualidade da vida que 

desempenhamos a coragem para realizar nossa missão como 

pessoas e, com certeza, nenhuma missão que tenha como objetivo as 

outras pessoas será significativa sem a motivação do amor.” (O 

amor nosso de cada dia/ Luiz Schettini Filho. Recife: Bagaço, 2002. 

P.109) 

 

*Luiz Schettini Filho, psicólogo, teólogo, filósofo, conferencista e 

escritor com 24 obras publicadas, sendo 7 livros sobre o tema da 

adoção. 

 

 

GEEA- SBC 21 ANOS.  UMA BREVE 

RETROSPECTIVA.* 

 

O GEEA/SBC – Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de São 

Bernardo do Campo completa 21 de existência. E com imensurável 
alegria esse natalício deve ser comemorado. 
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Como se fosse uma convergência de espíritos voltados à adoção e à 

proteção de crianças e adolescentes começamos juntos. Assumi a 
Vara da Infância e da Juventude de São Bernardo do Campo, como 
Juiz de Direito titular, no limiar do ano de 1999, quando as 

iluminadas pessoas idealizadoras do GEAA/SBC me apresentaram 
essa magnificente associação civil e suas valorosas propostas.  

Fiquei enlevado. Ver a sociedade organizada, e bem intencionada, 

em prol da adoção e das crianças e adolescentes desprovidos de 
famílias foi uma grata surpresa. 

Tornou-se um inafastável parceiro da Vara da Infância e além do 

imensurável apoio prestado àqueles que querem adotar, estão 
adotando ou já adotaram, dos relevantes encontros mensais e anuais, 
dentre outras atividades, faz parte do Curso de Preparação 

Psicossocial e Jurídico aos Pretendentes à Adoção realizado na Vara 
da Infância. 

Externo aos seus integrantes, especialmente a quem nunca desistiu, 
os mais efusivos elogios. 

Neste ano, infelizmente, não haverá o tradicional encontro anual 
comemorativo pela sabida razão: a pandemia do Coronavírus Covid 
19. E que Deus nos proteja e a toda humanidade dessa indigitada 

peste. 

Farei uma breve retrospectiva sobre parte do que foi debatido nos 
encontros anuais do GEAA, nesses vinte anos passados. 

1. Nos primeiros encontros, a temática principal foi a adoção tardia. 
Naquela época, considerava-se adoção tardia aquela destinada às 
crianças – pasmem – com 4 a 6 anos de idade. Isso mesmo! Era 

inabitual ter pessoas interessadas em crianças nessa faixa etária. 
Apontavam os cadastros de adotantes que 92% das pessoas 
habilitadas aceitavam crianças até 3 anos e somente 8% as aceitavam 

até 6 anos. Acima disso, ninguém, salvo alguns raríssimos casos 
iluminados.  

A conscientização da sociedade, em especial das pessoas 

interessadas em adotar, feita amiúde em São Bernardo do Campo, 
resultou frutífera, a ponto de termos famílias habilitadas para 
crianças na faixa etária de 4 a 6 anos, e algumas escassas até 8 anos, 

Dr Ditommaso em um evento 

do GEAA-SBC 
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assim como para grupo de irmãos dentro desses limites etáticos. 

Uma grande evolução humana. 

A adoção inter-racial referente às etnias preta e parda, que outrora 
representava preocupante inaceitação, hoje é aceita por 60% das 

pessoas interessadas em adotar. 

Todavia, ainda há grande dificuldade para as crianças com idades
superiores a 6 anos, principalmente quanto integram grupo de 

irmãos, pela quase inexistência de pessoas interessadas em adotá-
las. 

Quantos não as temos, com olhares tristes e carentes, embora bem 

cuidadas, mas marginalizadas pela sociedade nos serviços de 
acolhimento, condenadas ao abandono mais impiedoso: o desprezo 
social. 

Como já disse alhures, e vale rememorar, rejeitadas, abandonadas ou 
violentadas pela família de origem, ninguém as quer, provavelmente 
porque são culpadas por ter atingido uma idade mais elevada. Com 
seis ou mais anos de idade já têm vícios que não mais se corrigirão. 

Crianças de certa idade são muito difíceis de lidar, dizem muitos. 
Elas são complicadas, rebeldes e revoltadas, jamais se adaptarão fora 
do acolhimento, em uma família, sentenciam outros mais frívolos. 

E a nossa sociedade prefere ignorá-las. 

São, ouso dizer e não me canso de repetir, simplesmente crianças. 

Crianças desprovidas da oportunidade que nós tivemos de ter uma 

família, biológica ou adotiva; de poderem amar e ser amadas; de 
poderem chamar papai e mamãe e ser chamadas de filha, filho, meu 
amor; de poderem dizer essa é minha casa, o meu lar e aquela é a 

minha família, meus pais, meus irmãos, meus avós...  

A adoção, mais que um ato de amor, é um ato de coragem. 

Não a coragem de receber uma criança recém-nascida ou com 

poucos anos de idade, porque estas, certamente, são de fácil 
aceitação. 

Coragem sim para olhar nos olhos de meninos e meninas com seis 

ou mais anos de idade e dizer para eles: vocês serão meus filhos! 

Dr. Ditommaso com 

voluntários do GEAA-SBC 

Acervo do GEAA-SBC 
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Afinal, que crime cometeram essas crianças com seis ou mais anos 

de idade para receber a dura pena de perpetuação da 
institucionalização até completarem a maioridade?! 

Por que ninguém lhes dá a oportunidade de terem uma família? 

Por força disso, sempre exigi, e agora o faço por força de lei, que as 
pessoas interessadas em se cadastrar visitem, antes, as instituições 
de acolhimento, com o objetivo de conhecerem a realidade dessas 

crianças carentes de afeto e de família e para que vejam seus olhares 
tristes e pedintes: me leva com você... 

Pensem, reflitam e coloquem-se no lugar desses meninos e meninas. 

Por certo, descobrirão dentro de vocês novas pessoas, que se 
encherão de coragem e resolverão adotá-los, dando a eles a tão 
sonhada família e possibilitando a vocês a realização de terem os tão 

desejados filhos. 

Nada melhor do que ter filhos para serem amados; melhor ainda, 
absolutamente nada supera ser amado por seus filhos. 

2. Outra questão que vale destacar é a temerária adoção ilegal, 

igualmente debatida em diversos encontros do GEAA/SBC. 

Alguns mais ansiosos procuram diretamente mães (ou pais) que 
queiram dar seus filhos em adoção. 

Poucos – mas com relativa significância estatística – fazem a odiosa 
adoção à brasileira (registram a criança em seus nomes). 

Cometem crime. Correm o seríssimo risco de perder a criança. 

Ameaçam a integridade psíquica da criança, podendo causar-lhe 
traumas emocionais insuperáveis ou de difícil superação. 

Nas adoções ilegais, a criança é a maior vítima, pois suporta sozinha 

o trauma pela irresponsabilidade e atos ilegais perpetrados pelos 
adultos. 

Com a edição da lei n. 12.010/09 a pessoa não cadastrada está 

impedida de adotar. 

Se acolher uma criança diretamente com o fim de adoção, praticará 
ato ilegal, do ponto de vista civil; e se comprovada a subtração de 

incapaz ou a oferta de qualquer vantagem material (entenda-se, paga 

Dr. Ditommaso com Tereza 

Bertoni, a representante mais 

querida do GEAA-SBC 

Acervo do GEAA-SBC 
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ou recompensa), será crime também, com penas de até seis ou quatro 

anos de reclusão, respectivamente. 

Sendo ilegal, será feita a busca e apreensão da criança e seu 
acolhimento institucional. 

Depois, será tentada a reintegração familiar com os genitores ou com 
a família extensa.

Não sendo possível a reintegração familiar, a criança será entregue 

ao primeiro da ordem cronológica do cadastro de adotantes. 

Da mesma forma, a regra vale para as pessoas habilitadas no 
cadastro de adotantes. 

Na hipótese de receberem uma criança diretamente dos pais ou de 
quaisquer outras pessoas, especialmente dos inescrupulosos 
intermediários, também estarão sujeitos à busca e apreensão judicial, 

por violarem a ordem cronológica do cadastro de adotantes. 

Além disso, poderão ser considerados inaptos para adoção e, como 
corolário, excluídos permanentemente do cadastro de adotantes, 
com comunicação ao SNA – Sistema Nacional de Adoção. 

3. Uma última e também relevante questão, que suscitou dúvida nos 
encontros do GEAA e em outros eventos. 

Inexiste distinção, quanto à criação e formação de filhos biológicos 

e adotivos. 

A única diferença está na origem (gestação/adoção). 

De resto, o filho adotado e o biológico devem receber idêntico 

tratamento, sem distinção. 

O verdadeiro amor é demonstrado pela coexistência do afeto e 
limite, cada qual na proporção do merecimento e da necessidade. 

Alguns incorrem em erro quando criam filhos adotados, tratando-os 
como vítimas de abandono e violência passadas.  

Em razão disso, os pais minimizam os limites, pois temem que os 

filhos adotados vejam neles a repetição do seu triste passado. 

Nada disso. Repito: os filhos adotados devem receber a mesma 
formação e educação que se dá aos biológicos. 

Dr. Ditommaso no aniversário de 

19 anos do GEAA-SBC 

Acervo do GEAA-SBC 
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Evidentemente, no começo do estágio de convivência é preciso ter 

algumas cautelas, pois a criança precisa se sentir amada, desejada e 
aceita na família. 

Mas é só no começo, até a estabilidade emocional e afetiva. Depois 

disso – que não leva nenhum tempo demasiado – deve seguir a 
formação e educação normalmente, conforme os princípios
formadores da família.

Nessa linha de raciocínio, necessário esclarecer que filho adotado 
não vem acompanhado de “certificado de garantia”. 

Ninguém em perfeito juízo poderá assegurar que o filho adotado será 

aquele do “sonho sonhado”, da mesma forma que não se tem 
nenhuma certeza que o filho biológico o será. 

Bem por isso, não pode ser exigido do filho adotivo mais do que se 

espera que um filho biológico possa oferecer. 

4. À derradeira, como permanentemente ressaltado nos encontros do 
GEAA-SBC, vale ressaltar a importância do cadastro de adotantes. 

Os interessados devem se inscrever no cadastro de adotantes do juízo 

de seu domicílio. Não podem se inscrever em vários juízos. 

Avaliados e aprovados pela equipe técnica do Juízo (assistente social 
e psicóloga), com laudo juntado, após a manifestação do Ministério 

Público, o juiz deferirá ou não a inscrição. 

Deferida, aguardam, em ordem cronológica de inscrição, o 
surgimento de crianças de acordo com o perfil especificado dos 

filhos desejados. 

E uma vez habilitados no cadastro do juízo, automaticamente serão 
inscritos em todo o País, tendo as opções dos Estados da Federação 

que desejarem (um, cinco, oito, nenhum ou todos), porque serão 
inseridos no SNA – Sistema Nacional de Adoção. 

Não é demais rememorar, como acima mencionado, que a pessoa 

não cadastrada está impedida de adotar. 

A habilitação no cadastro de adotantes é o meio mais seguro – e 
único – de receber os filhos para adoção, porque serão entregues por 

ordem do Juiz da Infância e da Juventude, que, anteriormente, 
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examinou a situação familiar e os aspectos legais e jurídicos para 

autorizar a integração em família substituta. 

5. Seus filhos desejados esperam por vocês, talvez ainda não 
nascidos, talvez já os aguardando em um dos nossos serviços de 

acolhimento. 

Façam somente as adoções legais, por meio da habilitação no 
cadastro de adotantes do Juízo do seu domicílio. 

No tempo certo, aquele marcado por Deus, decerto nos 
encontraremos em audiência, julgando os seus pedidos de adoção. 

*Luiz Carlos Ditommaso, Juiz de Direito Titular da Vara da Infância 

e da Juventude da Comarca de São Bernardo do Campo, Membro da 
Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 

               

 

O preparo para pretendentes à adoção em São 
Bernardo do Campo, realizado pela Vara da 
Infância e da Juventude, por se tratar de 
atividade em grupo, também continua 
interrompido por tempo indeterminado. 
 

 
 

 
 

O Acompanhamento Psicológico para Famílias 

Adotivas, ou acompanhamento pós guarda e pós adoção 

também continua interrompido enquanto trabalho de 

grupo, mas orientações e psicoterapia on-line são 

possíveis. Saiba mais. 

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 

Dr. Luiz Carlos 

Ditommaso, Juiz de 

Direito da   Vara da 

Infância e Juventude de 

SBC 

Acervo do GEAA-SBC 
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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 

Acervo do GEAA-SBC 
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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 ou atual do Informativo Adotando em  
http://www.geaasbc.com.br/ Clique em informativo e escolha o mês
e o ano que deseja consultar. 

       

           

 

                                   
                                  www.enapa.org.br 

 
——————————————————————————— 

 
 

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 

              Por ora, estão suspensas 

 


