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A vida é a arte do encontro. 
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RESUMO 

 

A pesquisa tem como finalidade abordar as dificuldades, vivencia e desafios relacionados ao 

processo da adoção tardia e o sentimento de desamparo pelo abandono vivenciado por 

crianças e adolescentes institucionalizados e à espera de serem perfilhados por meio da 

adoção. Da parte dos pais adotivos, há uma expectativa acerca dessa criança em relação às 

próprias lacunas. Esse é um encontro de dois mundos e sendo assim, os desdobramentos 

resultantes podem ser conflituosos e mal sucedidos, se não amparados e intermediados com 

cuidado. 

 

Palavras-chave: adoção tardia, desamparo, abrigos, vivencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research aims to address the difficulties, experiences and challenges related to the process 

of late adoption and the feeling of abandonment by the abandonment experienced by 

institutionalized children and adolescents and waiting to be adopted through adoption. On the 

part of adoptive parents, there is an expectation about this child regarding their own gaps. 

This is a meeting of two worlds and thus the resulting unfolding can be conflicting and 

unsuccessful if not carefully supported and brokered. 

 

Keywords: late adoption, helplessness, coats, experiences. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A adoção se caracteriza em criar laços de filiação afetivos e jurídicos, com crianças ou 

adolescentes que não puderam ser criados pela família biológica. Ela consiste em garantir a 

eles, o direito de pertencimento e de convívio familiar e social. Assim, assegurando, tanto na 

esfera moral e material, quanto emocional e psicológica, a possibilidade de um 

desenvolvimento saudável. 

Esta pesquisa tem como finalidade abordar as dificuldades, vivencia e desafios relacionados 

ao processo da adoção tardia e o sentimento de desamparo pelo abandono vivenciado por 

crianças e adolescentes institucionalizados e à espera de serem perfilhados por meio da 

adoção. Da parte dos pais adotivos, há uma expectativa acerca dessa criança em relação às 

próprias lacunas. Esse é um encontro de dois mundos e sendo assim, os desdobramentos 

resultantes podem ser conflituosos e mal sucedidos, se não amparados e intermediados com 

cuidado. 

A adoção é uma questão que vai dos processos legislativos aos desdobramentos emocionais e 

psicológicos pré e pós-adoção. E no núcleo de tudo que o tema engloba, desde pretendentes à 

adoção e pais adotivos, bem como todos envolvidos nas questões burocráticas e abrigos, está 

a criança. A adoção tardia tem sido debatida com mais frequência devido à nova cultura de 

adoção legal no Brasil. Com isso, surgem questões relacionadas aos enfrentamentos dessas 

crianças abrigadas. Crianças que já trazem consigo uma bagagem, todo passado que antecede 

sua adoção. 

Muitas crianças institucionalizadas tiveram contato com a família biológica, outras passaram 

por outros lares que, por motivos diversos, longe de julgamentos, não puderam acolher a 

criança e suas necessidades, e também a rejeitaram. A partir disto, podemos pensar na 

sequencia de laços rompidos, criando assim um fragmentado de sentimentos nas mesmas. 

Sendo assim, é de se esperar que em casos de adoção tardia a criança acabe por criar 

resistência com a família adotante.  

Várias são as motivações que podem levar à adoção. Citando algumas, a infertilidade é uma 

razão bem recorrente; a impossibilidade de procriar por meios biológicos naturais devido a 

alguma condição de saúde; quando se trata de casais homoafetivos, por exemplo, ou até 
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mesmo pelo fato de ser a primeira opção para a realização do sonho de serem pais por razões 

diversas.  

Contudo, no que diz respeito à criança nesse processo todo rodeado de expectativas, 

promessas e fantasias, como esses sentimentos podem convergir em adaptações problemáticas 

ou até mesmo em casos de devolução?  A partir disso, qual o olhar que a psicanálise lança 

sobre a ótica da criança nestas condições? Essas são questões que não tenho pretensão de 

responder e sim de elencar, para que a partir de estudos e debates se possa ter melhores 

condições para lidar de forma menos ‘mítica’ o tema adoção, entendendo um pouco mais a 

parte mais vulnerável e frágil dessa equação; a criança.                                       

 

 Objetivo 

 

Este trabalho objetiva abordar questões sobre os sentimentos de desamparo e de abandono 

enfrentados por crianças maiores à espera de adoção. As adoções tardias e seus possíveis 

desdobramentos ante a possibilidade de encontrar um lar, uma família da qual poderão fazer 

parte. Diz-se encontrar tendo em vista o desejo de acolhimento, de se sentirem pertencentes a 

um lugar, um espaço familiar da qual foram impossibilitados de ocupar ou até mesmo 

retirados de tal. Com isso, há uma busca velada, passiva pela espera por pais que possam 

inseri-las nesse lugar de cuidado, de filho, de serem perfilhados.  

A adoção, não raramente, anda de mãos dadas com preconceitos e preceitos em relação ao 

universo anterior à mesma; o mito do “sangue-mau”, as diferenças biológicas, étnicas, 

socioculturais, e questões como de onde vem a criança; qual sua história/origem e como é 

permeada? São sentimentos e dúvidas que comumente acompanham adotantes. O que dizer 

das adoções tardias, onde a criança encontra-se em uma idade em que criou laços afetivos? 

Ela é uma dentre outras possibilidades recorrentes a casais com dificuldades conceptivas 

naturais. Muitas são as expectativas acerca dessa criança em relação às próprias lacunas, aos 

desejos dos futuros pais. Esses, diferente da criança, têm, por assim dizer, a possibilidade de 

ação, do movimento ao encontro de suas realizações, ao passo que à criança cabe a espera 

passiva da escolha e, consequentemente, o sentimento de desamparo.  No entanto, como as 
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expectativas e necessidades da criança adotada são compreendidas ou, ainda, percebidas pelos 

adotantes?  

Em termos gerais, pode-se pensar a adoção como a maneira de favorecer à criança desprovida 

das necessidades básicas de atenção um ambiente familiar afetivo para seu bom 

desenvolvimento psíquico, físico e emocional, que por algum motivo não pôde fazê-lo a 

família biológica. Bem como o de possibilitar às pessoas que por questões genéticas ou não, 

não podem ou escolheram não gerar filhos biológicos.  

 A adoção é uma prática muito antiga e completamente diferente do que conhecemos hoje. O 

instituto adoção passou por muitas mudanças ao longo dos séculos: foi do cunho religioso ao 

político e deste à caridade até chegar às leis atuais, que regem sobre os direitos e interesses da 

criança e adolescente em situação de abandono ou orfandade.  

 

 Metodologia 

 

Esta pesquisa utiliza como método a abordagem qualitativa. Para o trabalho que se apresenta, 

foi realizada uma revisão da literatura psicanalítica que corroborasse com o intuito. 

Importantes escritos sobre a constituição do sujeito e desenvolvimento infantil foi encontrado. 

Autores como Freud, Winnicott, Lacan e Klein lançam luz sobre as vastas possibilidades do 

sujeito mediante o ambiente em que esse se encontra. Especificamente sobre adoção, foi 

lançada mão de pesquisas que falassem sobre o tema na perspectiva da criança, com o olhar 

direcionado para ela e o ambiente que a cerca.  

São abordadas no trabalho as legislações que regem a adoção e direitos da criança e 

adolescente em situação de abandono e institucionalizados. Foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com um membro de um grupo de apoio a adoção. A entrevista realizada foi 

gravada e transcrita, sendo assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

Os principais eixos de interesse foram: qual o objetivo e como funcionam os grupos de apoio 

à adoção e se há trabalho de atendimento voltado para o pós-adoção. Assim, foi possível 

trazer para a pesquisa o olhar de quem lida diretamente com o instituto adoção. 
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No capítulo I, há um breve levantamento sobre adoção através da história. É dissertado sobre 

os vários processos de mudança e avanços da adoção no Brasil, leis e diretrizes que 

fundamentam e estruturam o instituto adoção até a atualidade. É também, feito uma leitura de 

personagens fictícios das histórias e desenhos infantis, bem como de personagens amplamente 

conhecidos através dos séculos. 

O capítulo II foi desenvolvido sobre adoção e constituição subjetiva, revisando autores que 

trazem clareza e fazem apontamentos sobre o desenvolvimento emocional e psicológico do 

sujeito em questão. Há, ainda, uma reflexão sobre os processos de luto da parte dos pais 

adotivos e da criança e adolescente adotado. Pontua-se sobre a importância dos grupos de 

apoio à adoção e são apresentados trechos da entrevista concedida considerados relevantes ao 

trabalho que se apresenta, seguido das considerações finais. 
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CAPÍTULO I 

Adoção através da história 

 

Existem registros e leis sobre adoção desde a antiguidade e em diversos povos como hindus, 

persas, hebreus, romanos, gregos entre outros. Um dos mais conhecidos é o Código de 

Hamurabi, decretado pelo sexto rei da Babilônia (atual Iraque) de nome homônimo ao código. 

Foi escrito por volta de 1772 a.C, sendo essa a mais antiga legislação de direitos que abarca as 

questões da adoção que se tem registrado na forma de escrita (Revista eletrônica do Senado, 

2013).  

Na Grécia antiga, a adoção era um ato de cunho religioso. Ela consistia na necessidade de 

perpetuar os cultos domésticos (deuses) para que esses não se extinguissem com o passar do 

tempo, em caso de não ter o casal gerado filhos biológicos. Contudo, somente homens livres 

com posses e maiores de 18 anos poderiam adotar. Às mulheres era proibido, podendo elas ser 

adotadas. Não obstante, foi em Roma que a adoção ganhou mais popularidade. Além da 

questão dos cultos familiares, exerceu influencia política ao permitir que plebeus ascendessem 

à classe dos patrícios. 

As leis romanas diziam sobre três tipos de adoção: a) Ad-rogação; O pater familae (varão 

mais velho) poderia ser adotado por outro pater familae, sendo o adotante ao menos 18 anos 

mais velho que o adotando e ter mais de 60 anos. O adotando perderia assim, seu patrimônio e 

família para o adotante. b) Adoção; adoção propriamente dita, mas só possível se o adotante 

fosse 18 anos mais velho do que o adotando, não tivesse filhos biológicos ou adotados e fosse 

homem. O adotando passaria de uma família para a outra e teria que ser homem. c) Adoção 

por testamento; onde o testamenteiro deixava os bens, incluindo os deuses em nome do 

adotado. 

Já na idade média a adoção não era mais utilizada nem estimulada, devido à imposição da 

igreja católica. Ela criticava a adoção ao dizer que era uma forma de regularizar os filhos fora 

do casamento. Crianças em situação de abandono na época não eram adotadas e sim iam para 

abrigos, orfanatos mantidos pela igreja sob a premissa de caridade. E assim, permanece por 

um longo período até Napoleão restituir, por assim dizer, a sua prática no Código 

Napoleônico (1804), tomando como base o Direito Romano, que também continham duras 
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restrições para a adoção. Nele só se podia adotar quem não tivesse herdeiros e a partir de 50 

anos de idade. 

Ainda se percebe aqui a adoção como um recurso meramente para perpetuar o nome da 

família, dos costumes, e como fator político por assim dizer. Até porque, nessa época na 

França, apenas os maiores de idade poderiam ser adotados, revelando assim, qual era o papel 

do instituto adoção, que notoriamente não remetia a um contexto familiar e de afeto.  

 

A evolução das leis da adoção no Brasil  

 

Do Brasil colonial até o imperial não foi muito diferente. No entanto, no Código Civil 

Brasileiro de 1916 (Lei 3.071) houve algumas mudanças, mas ainda muito restritivas. 

Somente poderiam adotar pessoas casadas e com a autorização assinada por ambas as partes. 

Além de, obrigatoriamente, serem esses maiores de 50 anos e não terem filho “legítimo” ou 

legitimado. Evidenciando assim, que a primazia da adoção era possibilitar a vontade dos 

casais inférteis, não levando em conta proteger a criança e promover seu bem estar com o 

direito de pertencer a um núcleo familiar (MOLON, 2016). 

 Após essa iniciativa, outras leis foram aprovadas ao longo dos anos. A Lei nº 3.133 de 1957 

do Código Civil Brasileiro, regulamentava que somente poderiam adotar maiores de 30 anos, 

a partir de cinco anos de casados e que houvesse entre os adotantes e o adotado a diferença 

mínima de 16 anos de idade. Em 1965 a Lei nº. 4.655 discorria, dentre outros assuntos, que 

somente poderiam adotar antes dos cinco anos de casamento previstos na lei anterior, casais 

que comprovassem por meio de perícia médica a esterilidade de uma das partes, e a 

estabilidade do matrimônio.  

Em caso de viuvez, a adoção era permitida se a criança morasse e estivesse integrada há mais 

de cinco anos, e não houvesse filhos biológicos (Código Civil Brasileiro, Lei nº4.655/65). 

Pode-se observar que até então, as leis e regras sobre adoção eram basicamente voltadas para 

os adotantes, e pouco era considerado da perspectiva do adotando. Em 1979 é aprovada a lei 

nº 6.697, Código Brasileiro de Menores, que se referia a assistência, vigilância e proteção ao 

menor até dezoito anos de idade, tendo em vista que em casos expressos pela lei o código 

poderia se aplicar também a adolescentes entre dezoito a vinte e um anos de idade. 
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Somente na Constituição Federal de 1988, foi estabelecido a não discriminação entre filhos 

biológicos e filhos adotados equiparando-os em direitos e deveres, assim como, estendendo a 

responsabilidade dos direitos básicos destes à família, a sociedade e ao Estado (BRASIL, 

Constituição Federal, art. 227, § 6º, 1988). No entanto, a partir da criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente em 1990 (ECA), que a adoção passou a priorizar os direitos desses 

menores em questão e a ser menos restritiva aos pretendentes.  

A partir do ECA, que crianças e adolescentes conquistaram seu lugar de sujeitos na sociedade 

brasileira, dotados de direitos e deveres, que até então, eram regidos pelo Código de Menores, 

que se limitava a tratar das condições irregulares que estes poderiam se encontrar, sem  levar 

em conta questões prioritárias ao seu bem estar físico, moral e social (Código de Menores, 

1979). 

Do art. 19 ao art. 52 o ECA discorre sobre o direito à convivência familiar e comunitária.  

Dentre os direitos fundamentais como à vida e à saúde, à liberdade e educação, o ECA legisla 

sobre o direito da criança/adolescente de ser criado e educado no seio de sua família, seja 

essa de origem (biológica) ou substituta.  As subseções II, III e IV do capitulo III, vão tratar 

sobre guarda, tutela e adoção, respectivamente.  

A adoção é uma medida considerada excepcional, utilizada apenas quando todos os recursos 

para manter a criança/adolescente aos cuidados da família de origem ou família extensa 

(parentes) forem esgotados, seja por questões financeiras, de segurança ou orfandade. 

Contudo, até que a mesma esteja apta para ser adotada, existem processos e diretrizes a serem 

seguidos. Para tanto, a família de origem perderá o poder familiar sobre o menor em questão, 

somente comprovado fatores de risco para o desenvolvimento e bem estar deste.  

 

Os caminhos da adoção no Brasil 

 

A princípio, para se ter uma noção dos desdobramentos sobre  adoção e o quanto se estende o 

histórico de muitas crianças em situação de espera e angústia,  se faz importante um breve 

levantamento de dados  históricos sobre o tema, e para tanto, os dados brasileiros serão 

utilizados como fonte de pesquisa.  
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É perceptível o quanto é discrepante o número de crianças elegíveis em relação ao número de 

pretendentes à adoção. O relatório de dados estatísticos de 2015 do CNA – Conselho Nacional 

de Adoção, através do portal do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, indica o quanto a adoção 

ainda é um tabu, envolto de preconceitos que abrangem o senso comum com nuvens 

carregadas de desamparo e angustia a cobrir demasiadamente essas crianças. 

O relatório do ano de 2015 do CNA/CNJ contabilizou um total de 6.443 crianças aptas para 

adoção em todo o país. Parte delas se encontra em abrigos aguardando o processo de adoção, 

que ainda é demorado. Em contra partida, o número de pretendentes cadastrados chega à 

marca de 35.248, o que gera cerca de 5,4 pretendentes por cada criança. Esses são dados 

apenas de crianças elegíveis, ou seja, aptas para adoção. Pode-se perceber a divergência 

desses dados, onde essas crianças já teriam uma família, um lar que as acolhessem, não 

fossem certas dificuldades que se esbarram no meio dessa triagem.  

É difícil falar das dificuldades na adoção, sem se deparar com questões raciais, sociais, de 

gênero ou doenças. Porém, não é o intento deste trabalho elaborar tais questões. Tamanha 

relevância tem as mesmas, sendo merecido a cada tema citado, um minucioso estudo e 

pesquisa. Ressaltando que a diretriz do estudo que se apresenta aponta para um locus onde 

não há cor ou gênero, cultura ou saúde e atinge toda e qualquer esfera social... A angústia do 

sentimento de desamparo pelo abandono. 

 Ainda nos atendo aos dados estatísticos do Conselho Nacional de Adoção, no que se refere à 

idade das crianças cadastradas, pode-se observar que mesmo crianças de até dois (2) anos de 

idade, as mais procuradas pelos pretendentes, encontram-se à espera de adoção.  

Nesse ponto, muitos se deparam com questões burocráticas, que acabam por gerar uma fila de 

espera tanto dos pretendentes quanto das crianças. E, por sua vez, acabam passando mais 

tempo que o desejável nessas instituições, isto é, ficam mais velhas e cada vez mais preteridas 

com o passar do tempo. A questão da idade ainda é um agravante no processo de adoção. O 

Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Conselho Nacional de Adoção disponibiliza 

alguns registros de dados, informações e registros para consulta.  

A legislação do processo de adoção vem se alterando ao longo dos anos. A adoção é uma 

prática muito antiga, porém, a criação de uma lei que regulamenta e destitui de discriminações 

e preconceitos, de maneira a dar plenos direitos às crianças e adolescentes adotados, bem 

como poder familiar aos adotantes, ao menos no Brasil, é recente. Essa é a Lei Nº 12.010 de 3 
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de agosto de 2006 e é mais  conhecida como a Lei da Adoção. O caminho até tal lei foi longo 

e penoso, principalmente para as crianças e adolescentes em situação de abandono ou mesmo 

destituídos de suas famílias biológicas.                     

Todo o trâmite desde o início do requerimento de adoção é feito na Vara da Infância e 

Juventude. Os pretendentes deverão estar munidos de petição elaborada por um defensor 

público ou advogado particular, que dará entrada na inscrição para adoção. Somente após 

aprovação os pretendentes terão seus nomes inseridos no cadastro local e nacional de 

pretendentes à adoção (PORTAL CNJ, 2014). 

A parte questões burocráticas, que por mais morosas que possam parecer, tendem a proteger a 

criança, ante possíveis devoluções
1
, o estado psíquico e emocional dessas crianças, às vezes, 

parece ser ignorado tanto pelo Estado quanto pelos pais adotantes. Não obstante, vem 

aumentando os espaços e debates relacionados ao tema; como escritos, programas de TV, 

filmes, entre outros. Mas, é o início de um longo caminho a se percorrer. As leis que regem os 

processos de adoção no Brasil são recentes e com isso, passíveis de discussão e elaboração, 

para uma melhor adaptação para a criança.   

 

 Adoção: histórias, mitos e contos 

 

A adoção vem sendo retratada há tempos em diversas histórias infantis, mitologias e contos. 

Na mitologia romana existe a conhecida história da criação de Roma, fundada por Rômulo 

irmão gêmeo de Remo. Eles foram abandonados pelo tio-avô e criados primeiro por lobos e 

depois um pastor os achou e junto com a esposa criou-os até a idade adulta. Por falar em 

Roma, um dos imperadores mais conhecidos, Nero, na verdade foi adotado pelo então 

imperador Cláudio a pedido da esposa. Seu nome de nascença era Lúcio Domício 

Ahenobarbo, após ser adotado pelo imperador virou Nero Cláudio Cesar Augusto Germânico 

(Revista eletrônica do Senado, 2013).  

                                                           
1 A Lei da adoção prevê um estágio de convivência (antes da adoção propriamente dita) para uma melhor adaptação tanto da 

criança maior quanto do novo núcleo familiar. E quando isto não acontece, alguns pretendentes devolvem a criança que estava 
sob sua guarda ao abrigo (ECA, art. 28,§ 5º; art. 35). 
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 A história bíblica de Moisés, amplamente conhecida, fala de adoção ao relatar o mesmo 

sendo encontrado às margens do rio Nilo pela filha do faraó e por essa sendo criado como 

filho. No caso, nota-se que Moisés se encontrava, nos termos atuais, em situação de risco, ao 

ser deixado no rio pela própria mãe biológica a fim de garantir-lhe a sobrevivência. Outra 

personalidade que dispensa apresentações, independente de crenças religiosas, é Jesus Cristo. 

Na história que é contada na bíblia, José, que vem a ser esposo de Maria mãe de Jesus, o 

adota como filho
2
.  

No universo infantil é possível encontrar alguns filmes e contos literários bem conhecidos. E 

de alguma maneira, mesmo que não seja evidenciado, faça perceber claramente questões 

frequentes sobre adoção. A história de Tarzan, que após tornar-se órfão, foi encontrado e 

criado por gorilas na selva africana, tendo ele incorporado às suas características humanas as 

habilidades dos animais, assim como Mogli - O menino lobo, que também foi criado por 

animais selvagens após sua família ser morta por um tigre. 

Três desenhos bem conhecidos são “Lilo e Stitch”, “O Rei Leão” e “Kung Fu Panda I e II”. O 

primeiro fala sobre Lilo, uma menina que vive sob os cuidados da irmã mais velha após a 

morte da mãe delas. A irmã mais velha faz de tudo para conseguir a guarda de Lilo, que 

apronta bastante (dificuldade de adaptação), a ponto de quase parar numa instituição para 

adoção. A irmã não a compreende como a falecida mãe compreendia, de quem, obviamente, 

sente muita falta, e tampouco Lilo tem maturidade para perceber que a irmã a ama e quer 

cuidar dela.  

Assim como Lilo, Stitch, seu alienígena de estimação, é uma criatura encrenqueira e 

incompreendida pelos seus, literalmente, criadores, pois ele é um experimento militar mal 

sucedido no planeta de origem. Nesse desenho podemos perceber o tema sob a ótica das 

dificuldades de adaptação que muitas crianças e adolescentes passam quando vão para um 

novo lar, bem como das dificuldades que os pais adotivos podem acabar passando também.  

O Rei Leão é um desenho muito conhecido e popular. Porém, o que salta aos olhos mais 

voltados para o tema adoção, é o fato do Simba, personagem principal, após presenciar a 

morte do seu pai pelo próprio tio quando ainda filhote, acaba tendo que fugir para não ser 

morto também, e é criado por uma família bem diferente, o javali Timão e o suricato Pumba. 

                                                           
2
 As referências são meramente para aludir o quanto a adoção permeia, desde longa data, o imaginário 

popular. Não tendo, assim, nenhum cunho religioso ou de verdade nas histórias citadas. 
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Aqui se pode perceber questões sobre o que realmente forma uma família. Que diferença faz 

questões de gênero, questões étnicas, por exemplo, onde há amor e aceitação? 

O terceiro desenho tem como personagem central um panda chamado Po. Ele descobre ter 

sido adotado pelo pai, um simpático pato e sobre uma profecia onde todos os pandas foram 

dizimados para que ela não se cumprisse. Ele sempre se sentiu diferente, não se reconhecia 

como panda e nem como um pato. Sabia que tinha um destino a cumprir e o segue. Kung Fu 

Panda mostra a busca de Po pela resposta à intrigante pergunta “Quem sou eu?”. É através da 

antiga profecia que ele descobre sua identidade e acredita ter finalmente encontrado a paz 

consigo mesmo. Porém, em Kung Fu Panda II, seu mestre diz que ele ainda tem a missão de 

buscar a paz interior, levando Po a procurar suas origens, a história da sua infância quando foi 

adotado. Essas são questões profundamente pertinentes como assinala Levinzon (2015): 

Quando falamos em crianças adotivas, encontramos esse mesmo movimento no sentido de 

desbravar o desconhecido, acrescido de indagações sobre a história de sua família de origem 

genética. À pergunta: “de onde vim?, somam-se várias outras: “por que minha mãe não ficou 

comigo?”; “fui amado?”; “sou o causador da separação?”; “matei minha mãe com meu 

nascimento?”; “quem são meus pais?”; ”o que aconteceu?”... Explorar esse universo da origem 

expõe a criança a situações de dor, por vezes de mágoa, e de contato com um campo cheio de 

lacunas incompreensíveis (Levinzon, n. 7, ano 3, 2015). 

 

A curiosidade, no ponto de vista psicanalítico é compreendida como uma função de saúde 

psíquica, associada ao impulso natural para o crescimento. Porém, para que isso aconteça 

depende de condições ambientais para que possa manifestar-se na sua plenitude. Levinzon 

(2009) ao falar sobre a experiência clínica aponta o momento de falar com a criança sobre a 

sua adoção e sua origem biológica, quando essa se mostrar psicologicamente pronta para 

saber. E a criança fará perguntas. A questão é se os pais se mostrarem angustiados, ou 

despreparados para responder, podem acabar por reprimir essa busca, fazendo dela algo 

velado, que não se pode falar.  

A autora acresce sobre como é comum o medo que os pais têm de perder o filho adotivo, 

sendo esse um dos fantasmas mais temidos por eles (LEVINZON, 2015). Ainda assim, é 

importante que essa curiosidade seja atendida. Os entraves que o impulso à busca da criança 

por suas origens genéticas vir a sofrer, poderá trazer danos no plano emocional e prejudicar o 

contato consigo mesma. 
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É interessante notar que nos contos citados aqui, bem como outras tantas histórias da literatura 

ou histórias reais, os personagens em questão são invariavelmente tidos como heróis ou 

grandes conquistadores, pessoas éticas e virtuosas. Ora, Tarzan e Mogli são criados por 

animais selvagens, mas, com regras de conduta, longe de discriminações e preconceitos, em 

sua maioria, posto que estes animais os adotam, depois dos personagens tornarem-se órfãos. 

Contudo, o fato de serem animais não tem sentido pejorativo, ao passo que são humanizados 

ao serem dotados de variáveis características e personalidades semelhantes aos humanos: 

ética, rancor, respeito, inveja, raiva, amor, ciúme, bondade, altruísmo, medo, dentre outras, e 

às vezes tudo isso junto. Como é possível que as histórias, as literaturas e desenhos contem 

uma coisa sobre adoção, e os preconceitos e mitos sejam ainda pulsantes na realidade destas 

crianças e adolescentes em situação de abandono?   

Porém, a adoção, não raramente, anda de mãos dadas com preconceitos e preceitos em ralação 

ao universo anterior à mesma. Tais como, o mito do “sangue-mau”, as diferenças biológicas, 

étnicas, socioculturais.   Em torno a esses preconceitos e preceitos, são comuns questões 

como: De onde vem a criança? Qual sua origem? Qual sua história e como é permeada? São 

dúvidas e sentimentos que comumente acompanham os adotantes. 

Por mais que muitas mudanças já tenham sido feitas no caráter jurídico, a história nos permite 

observar as transições, barreiras, retrocessos e ganhos que o tema da adoção vem tecendo ao 

longo dos séculos. Ainda assim, não se pode negar o quanto o inconsciente popular percorre e 

cobre de dúvidas questões tão antigas como a adoção.  
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CAPÍTULO II 

Adoção e constituição subjetiva 

 

Segundo Winnicott a criança pequena é impossibilitada de se auto preservar e se auto gerir, 

ficando assim, instintivamente atrelada aos cuidados do outro, o adulto superior, o holding, 

onde a partir daí ela passa de um ser não integrado a integração posterior (WINNICOTT, 

2011). O holding é um conceito difundido por Winnicott onde ele chama à atenção sobre a 

importância da maternagem, que envolve, protege a criança das ameaças externas, 

fisiológicas. Ele dá contorno, sustentação não somente físico, mas, também emocional à 

criança, que se sente acolhida, amada e segura, amparada. Tal afirmativa possibilita o 

questionamento sobre o papel do outro na situação de desamparo.  

Para Freud (1926-1929) o desamparo constitui o núcleo da situação de perigo. Estar à deriva, 

à mercê do outro vai além de um estado de impotência. A experiência do desmame, por 

exemplo; como a experiência de separação, a mãe falta no lugar onde estaria a satisfação 

nutricional/afetiva, e assim, a falta faz-se real e insuportável... traumática (PEREIRA, 1999). 

A perda do outro estará sempre remetido ao desamparo e abandono. O desamparo está 

presente no homem durante toda a sua vida. Aqui nos deparamos com o desamparo 

fundamental, o estado de impotência, a qual Freud (1926-1929; 1927-1931) se debruçou ao 

longo de vários escritos. Contudo, em muitas ocasiões, tal condição mostra-se mais 

angustiante. 

Assim, ao pensar o desamparo da criança em tenra idade, que depende do outro para 

sobreviver, percebe-se que a submissão e a alienação são indiscutíveis e inevitáveis. Essa 

condição favorece o sentimento de incerteza, e em função do poder do outro e da ausência de 

garantias, pode ser despertada a angustia relacionada ao estado de desamparo primordial.  

Então, pela falta de um ambiente facilitador, e pelo prejuízo nos processos de integração do 

eu, abre-se uma grande distância entre o verdadeiro e o falso self, e quanto maior a distância 

entre eles, maior o sentimento de vazio e estranhamento. 

O conceito de self tem sido usado por diversos autores. Em suma, pode-se compreendê-lo 

como a maneira que o sujeito se enxerga, a imagem de si, das autorrepresentações, o objeto 

interno. Ele esta ligado diretamente às identificações que o sujeito faz ao longo da vida 



24 
 

(MINERBO, 2009). Boas identificações, um ambiente suficientemente bom, possibilita a 

construção de um self seguro, uma boa autoestima.  

O contrário desse ambiente suficientemente bom pode vir a dificultar o desenvolvimento 

emocional saudável. Para sobreviver em um ambiente considerado hostil para ela, a criança 

precisa se defender. Isso prejudica o processo de integração e de constituição de um eu em 

que o sujeito possa se reconhecer. E nesses casos, há um agravamento na distancia entre o 

verdadeiro e o falso self. Assim, a sustentação do falso self como forma de se proteger do 

desamparo do abandono impossibilita a integração do eu.  Winnicott (1983) ao utilizar tal 

conceito nos diz: 

O falso self, se bem sucedido em sua função, oculta o self verdadeiro ou então descobre um 

jeito de possibilitar ao self verdadeiro começar a existir. [...] O self verdadeiro [...] está 

intimamente ligado à idéia de processo primário e é, de início, essencialmente não-reativo aos 

estímulos externos, mas primários. Não há sentido na formulação da ideia do self verdadeiro, 

exceto com o propósito de tentar compreender o falso self, porque ele não faz mais do que 

reunir os pormenores da experiência de viver (WINNICOTT, 1983, p. 134). 

 

Observa-se com isso, a inerência de ambos, na constituição do ser integrado. Pereira (1999) 

argumenta que o falso self se sustenta, ainda, nas obrigações da convivência e descreve como 

frustração quando um instinto não pode ser satisfeito; a proibição regula como essa frustação 

se estabelece e privação como o produto da proibição. 

Seguindo tais terminologias e pontuando-as na questão da criança à espera de adoção, pode-se 

dizer que na mesma se estabelece a frustração, por ser-lhe negada a satisfação instintiva de ser 

cuidada, privando-a de tal, por meio da proibição/separação do outro, antes responsável 

imediato pela sua sobrevivência. Assim sendo, como não distanciar-se cada vez mais do 

verdadeiro self sob condições tão impróprias para o estabelecimento e amadurecimento do 

eu?! 

 A sustentação de uma maneira maciça a partir do falso self seria uma forma de tentar se 

blindar e se proteger do desamparo, posto que para a auto-conservação o homem se submete a 

viver em sociedade, que requer obrigações que, por sua vez, são sustentadas pelo falso self, e 

sem este a civilização estaria fadada ao fracasso (PEREIRA, 1999).  

A questão é quando esse suprime o verdadeiro eu, quando a falsidade e futilidade abrem 

distâncias enormes entre um e outro... Entre o verdadeiro e o falso self. E é aqui, que muitas 
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das vezes a criança apta para adoção se encontra. É nesse lugar, estando já em total 

desamparo, que o medo de reviver o abandono inicial se fortalece. Como constituir-se estando 

dentro de uma situação de incertezas e dúvidas? 

Em 2011 a Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Santa Catarina, revelou que 10% das 

crianças abrigadas em instituições já haviam sido devolvidas devido à adoção mal sucedida. 

Não se pode deixar de lado que a devolução (a criança é literalmente devolvida ao abrigo), 

por razões variáveis faz parte do cotidiano de muitos abrigos e em outros casos da vida da 

própria criança (Revista eletrônica do Senado, 2013). 

Ferenczi (1929, p. 49) em seu texto A Criança mal Acolhida e sua Pulsão de Morte reflete 

sobre a questão da criança mediante seu abandono ““Mas por que foi, então, que me 

trouxeram ao mundo, se não estavam dispostos a acolher-me carinhosamente?””  

E ainda deixa claro sobre a difícil adaptação quando fala da criança mal acolhida, com rudeza, 

diferentemente do que seria a criança bem acolhida cercada de cuidados, amor e ternura, onde 

a primeira teria uma capacidade de adaptação insuficiente, nos permitindo evidenciar o 

estado crítico da criança em situação de abandono, visto que este mau acolhimento se deu na 

ruptura inicial, onde não foi possível manter os vínculos com a família biológica de origem.  

Costa & Rossetti-Ferreira (2007) salientam sobre a importância dos pais adotivos colherem 

informações com as equipes técnicas a cerca do passado da criança que se pretende adotar e 

detalhes sobre hábitos e costumes da mesma. As autoras nos dizem: 

O conhecimento do passado da criança (seja na instituição ou na família de origem) 

ajuda os pais adotivos a acolhê-la. É importante que eles tenham informações sobre 

suas rotinas, gostos, histórias, o que favorece conhecer mais a criança, torná-la 

familiar, como em qualquer processo de adoção afetiva que fazemos (como num 

namoro ou ao estabelecer uma amizade) (COSTA & ROSSETTI-FERREIRA, 

2007, P. 433). 

 

Dolto (2006) ao refletir sobre adoção, nos diz que o ser humano não está limitado, redutível 

aos laços e vínculos biológicos. É na linguagem e na cultura que estes vínculos são forjados e 

são estruturantes. Os vínculos que essa nova família formará será da ordem do simbólico, no 

lugar do biológico. E para tanto, é necessário que se crie essa relação com confiança e 

compreensão.  
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Bettelheim (2007) em A Psicanálise dos contos de fadas salienta sobre a impaciência dos pais 

em ter um filho, e de como esse acaba tendo a responsabilidade de ser o filho ideal, perfeito. É 

atribuída aos filhos a responsabilidade da continuidade idealizada de si mesmo (FREUD, 

1914-1916). Essa expectativa acaba por interferir negativamente no processo de 

desenvolvimento saudável da criança, que diferente do adulto, é incapaz de controlar e 

administrar seus impulsos de raiva, por exemplo, e esse é um fator que tende à frustração de 

muitos pais, adotantes ou biológicos.  

Aos pais adotivos cabe o entendimento sobre as questões que vêm com a criança. É preciso 

criar um ambiente facilitador para que essa possa se apropriar do seu passado para criar os 

laços necessários com a nova família, como nos diz Couto: 

É possível criar com a criança uma delicada tessitura de narrativa que faça borda entre sua 

história anterior e sua nova história, inaugurando uma árvore familiar não genealógica, mas 

com raízes no simbólico. É uma possibilidade de filiação simbólica que, embora tardia, traz 

um presente mais leve e aposta em um futuro mais promissor para essas crianças (COUTO, 

2014, p. 66-67). 

 

Contudo, as dificuldades de adaptação, o desamparo fundamental não são os únicos a gotejar 

de angústias a criança. Existem questões outras que permeiam a fantasia de reviver o 

abandono. Há uma gama de paralelos opostos; escolha e renúncia, preferidos e preteridos, 

espera e expectativa, a esperança e a decepção. Algumas pessoas, sem pensar, tendem a crer 

que experiências são oriundas do tempo cronológico, porém, quantos acometimentos 

psíquicos, emocionais e até mesmo físicos, são comuns a essas crianças, mesmo em tenra 

idade?         

Winnicott (1975) o descrever o desenvolvimento psíquico e emocional do bebê mediante o 

rosto da mãe, que aqui se coloca como o estágio do espelho de Lacan (1998), evidencia o 

quão importante e marcante para a criança é esta fase, como o ambiente, com sua 

maternagem, tem um papel vital na sua maturação, no porvir. A fase do espelho faz referência 

de como a própria criança se enxergará mais adiante, é o formador do eu através da 

identificação com o outro imediato, é a partir dessa fase que a criança passará a se sentir uma 

totalidade, dando contorno ao que antes era uma imagem despedaçada, incompleta. 

Sendo assim, é possível perceber os transtornos emocionais aos quais tiveram as mesmas que 

se submeter devido à angústia de desamparo do abandono. A ruptura com o ambiente de 
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origem é sempre traumática para a criança, mesmo que o próprio ambiente possa ser o motivo 

dessa quebra de vinculo, dessa separação, e por mais traumático que seja o próprio meio 

familiar.  

Melanie Klein (1975), no seu texto O sentimento de solidão, fala sobre as influências das 

emoções primitivas e fantasias inconscientes na vida mental da criança e sobre as funções do 

ego e da importância deste como meio de defesa contra conflitos internos e influencias do 

meio externo.  

Ao propor como influências de fora o ambiente, neste caso a família substituta, evidencia-se o 

quanto a criança pode se sentir atacada por um ambiente a ela desconhecido, diferente e novo. 

Ao passo que nesse ambiente, há pessoas que por sua vez, esperaram ansiosamente por esse 

momento, por essa criança. Pessoas que também trilharam um caminho de expectativas e 

incertezas, de espera e angústia para finalmente realizar seus sonhos de tornarem-se pais.  

Mas, antes de toda essa expectativa, não se pode esquecer que a criança tentará encontrar 

maneiras de lidar com sentimentos e afetos que desconhece ou que ainda não consegue 

reconhecer. Isso pode gerar conflitos internos, transtornos de temperamento (não raro 

mencionado por pais adotantes), que acaba por lança-la ainda mais para dentro desse mundo 

obscuro do medo do abandono e do sentimento de desamparo.  

Em muitos casos, é comum que a criança maior regrida a um estágio mental anterior ao que se 

encontra, numa tentativa de se reorganizar, onde possa garantir seu direito ao 

desenvolvimento natural voltando para um lugar na infância onde se sinta protegida. E isso é 

perfeitamente compreensível, é a maneira que ela encontra de reinventar, de criar seu lugar de 

cuidado (WINNICOTT, 1957). 

 

Luto e superação na adoção 

 

O que desperta em alguém o desejo de filiação? Tanto em caso de adoção ou filiação 

biológica a resposta deveria ser a mesma. Levinzon (2009) salienta sobre a importância de os 

pretendentes terem em mente o porquê adotar.  O desejo de alguém em se tornar pai ou mãe 

não engloba uma boa ação social, mas antes, um caminho natural na escolha do objeto de 
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amor. Compartilhar a si mesmo, as identificações edipianas, todo o investimento libidinal que 

cabe na filiação biológica comporta no perfilhamento pela adoção, consequentemente. É 

preciso um investimento libidinal, onde não haja espaço para desejos altruístas.  

Muitos recorrem à adoção como último recurso à filiação devido à infertilidade, e sendo 

assim, faz-se necessário um cuidado da parte dos pretendentes em não incorrer na adoção 

como uma filiação de segunda categoria. É preciso um processo de luto do filho biológico 

desejado, para que se possa acolher integralmente o filho adotivo.  Couto nos diz: 

Do lado do casal há uma delicada tessitura inconsciente em jogo, que envolve um 

trabalho árduo de elaboração psíquica, muitas vezes de luto pela impossibilidade de 

gerar um filho biológico. É preciso trabalhar a mudança do desejo de ter um filho 

por ter um filho adotivo, com todas as dificuldades, inclusive de ordem narcísica, 

que isso poderia implicar. O filho adotivo não poderá nunca corresponder ao filho 

imaginarizado pelos pais (Couto, 2014:65). 

 

É importante que os pais adotivos entendam que a criança adotada não está a ocupar um lugar 

de falta, do luto pela impossibilidade de um filho biológico. Mas, antes, que essa precisa e 

criará seu próprio espaço nesse novo núcleo familiar. E para tanto, a criança se mostrará 

muito diferente da “fantasiada” pelas expectativas dos adotantes. Igualmente, é preciso um 

tempo para a criança. Pois, muitas vezes é destituída do poder familiar e não sabe muito bem 

como lidar com a nova realidade e tampouco com o luto devido a separação da família de 

origem. Ela necessita de um tempo para que se prepare para ser acolhida em uma nova 

família.  

Para além das questões legais, de longe se pode observar os processos psíquicos e emocionais 

que acompanham a adoção. Tendo em vista que muitas crianças institucionalizadas irão se 

deparar com seus próprios lutos, frustações e rupturas com vínculos já existentes, tanto com a 

família de origem, quanto com os cuidadores dos abrigos, em alguns casos. Os processos em 

volto à adoção não param quando ocorre a adoção de fato. ““ É um processo que perdura por 

um período depois da adoção. Com isso, faz-se necessário uma rede de apoio também no pós-

adoção “” (MOREIRA, 2017) 
3
.  

 

                                                           
3
 Em palestra realizada no dia 26/05/2017, organizada pela OAB-RJ. “ Adoção e seus aspectos gerais”. Dr.ª 

Silvana do Monte Moreira é advogada especializada em direito de família e presidente da Comissão Nacional 
de Adoção – IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família).  
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Grupos de Apoio à Adoção: obstáculos e possibilidades 

 

Levinzon (2009) descreve uma tríade no processo de adoção: os pais biológicos, os pais 

adotivos e a criança, além dos abrigos ou pessoas responsáveis pela mesma. Os profissionais e 

responsáveis que lidam direta ou indiretamente com a criança abrigada exercem uma 

influência na vida da mesma. Sendo assim, o manejo e cuidado adequados são de grande 

responsabilidade desses profissionais; assistentes sociais, cuidadores dos abrigos, juízes, 

advogados, psicólogos, todos que participam do processo desde a destituição do poder 

familiar, passando pelos abrigos até a adoção. Atender às necessidades da criança e dos pais é 

uma tarefa desafiadora e minuciosa, pois um arranjo irrefletido pode ter consequências sérias 

para ambos.  

E para tanto, no Brasil há os GAA’s, Grupos de Apoio à Adoção, que são como braços do 

judiciário da infância e juventude, e atuam como ponte e suporte aos pretendentes e pais 

adotantes e da criança dentro desse processo (MOREIRA, 2017). Os grupos de apoio são 

representados pelo ANGAAD – Associação Nacional dos Grupos de Apoio a Adoção, 

formado no ano de 2000 basicamente por pais adotantes e trabalham voluntariamente em prol 

da divulgação da nova cultura da adoção legal.  

Apesar de ser um tema tão debatido, pertinente e importante, as práticas que envolvem a 

adoção são um esforço continuo de pais, equipes técnicas e atuantes legais da causa.  A falta 

de maiores investimentos financeiros e de infraestrutura, torna-se uma ferida aberta na 

sociedade, pois o tempo da criança é diferente do tempo do adulto.  

É notório, por vezes, o que se vê de equipes técnicas nos GAA’s e judiciário da infância e 

juventude não conseguem dar conta do número de crianças e adolescentes abrigados. Com 

isso, mostra-se necessário o aumento significativo dessas equipes, a fim de acelerar as 

questões burocráticas dentro das diretrizes do ECA, diminuindo com isso, o tempo de 

permanecia dessas crianças nos abrigos, o que na prática, infelizmente não ocorre.  

Muitos são os entraves enfrentados pela criança e adolescente a espera de adoção, mesmo sem 

que esteja consciente disso. Sendo assim, os grupos de apoio são de extrema relevância para 

viabilizar e promover o encontro entre as partes, promovendo a possibilidade de uma família 

para a criança maior e adolescente institucionalizados, conferindo visibilidade às mesmas. 
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Com a finalidade de conhecer um pouco sobre o trabalho das pessoas que fazem parte dos 

processos de adoção e como funciona na prática, entrevistei a psicóloga Telma
4
 membro de 

um Grupo de Apoio à Adoção, vinculado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sobre 

questões relativas ao trabalho executado pelo grupo ela diz que o objetivo dos grupos de apoio 

à adoção é justamente trazer esclarecimento às pessoas que desejam adotar e dar apoio aos 

que já adotaram e principalmente, buscar uma família para a criança institucionalizada. 

Ela segue dizendo sobre o trabalho de outro grupo, o Busca Ativa. Esse consiste em procurar 

pessoas já habilitadas e com perfil para crianças maiores, tendo em vista que essas sejam 

justamente as menos procuradas pelos pretendentes, ao passo que são as que realmente, em 

sua maioria, ocupam os abrigos. O trabalho é árduo e voluntário, mas, revela não haver um 

curso preparatório para as pessoas que atuam nos grupos, mesmo sendo ele um pré-requisito 

para habilitar as pessoas pretendentes à adoção, um grupo reflexivo de preparo para adoção.  

O grupo existe há dez anos na cidade, e já viabilizou muitos encontros, muitas famílias para 

as crianças abrigadas. É um trabalho que visa melhorar a percepção que possivelmente muitos 

pretendentes e pais adotivos possam ter em relação à criança abrigada, principalmente na 

adoção tardia, bem como dar suporte, na medida do possível, por ser necessária uma 

sensibilidade, um cuidado maior nesse tipo de adoção. 

Sendo assim, a atenção e cuidados necessários para um desenvolvimento saudável nesses 

casos são impreterivelmente importantes, e os pais adotivos devem estar preparados para os 

desafios, que, não raro, surgem com o tempo. A falta de preparo da parte dos pais, somado a 

um passado da criança desconhecido por eles, pode levar a uma adaptação problemática ou 

ainda em devolução.  

E é aqui onde os grupos de apoio atuam. [...] “” A criança já tem um histórico, de alguma 

maneira ela já começa a compreender um pouquinho a história dela, já tem a memória do 

abrigo, [...] uma história anterior que os pais adotivos não participaram ”” (TELMA, 2017). 

Adoções tardias caminham lado a lado, muitas das vezes, com adversidades. Como já dito, o 

passado de quem já esteve institucionalizado, vem maculado pelo abandono, pela ausência de 

afeto ou ainda por diversos tipos de maus tratos.  

                                                           
4
  Nome fictício para preservar a identidade da entrevistada 
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Os pais adotivos ou pretendentes à adoção precisam estar preparados para assegurarem o 

holding necessário, com manejo além do comum, criando um ambiente onde a criança possa 

se expressar, ser ouvida, um ambiente onde ela possa se sentir segura para criar novos laços 

afetivos. A exemplo disso, o caso a seguir, demonstra como a falta de preparo prévio dos pais 

adotivos, em casos de adoção tardia, pode gerar ainda mais dificuldade de adaptação da 

criança com a família adotante. 

Teve um caso em X (nome da cidade), em que a menina sujou o banheiro todo com fezes. Ela 

já tinha seus seis anos, e nessa época o grupo ainda não existia. Mas, os pais não souberam 

lidar com essa situação e ela foi devolvida para o abrigo. Então, esses pais precisam estar 

prontos para receber crianças mais velhas, que sofreram esse tipo de abandono. [...] O objetivo 

do preparatório foi exatamente para que houvesse o menor numero de devoluções. Muitos 

pais, às vezes numa situação dessas, se desesperam (TELMA, 2017). 

 

Para além das questões de adaptação em um novo lar, há ainda, os desdobramentos do 

processo de destituição do poder familiar. Nele, a criança parece estar em um limbo, pois, não 

pode mais permanecer com a família de origem, e tampouco se encontra apta para ser 

adotada. Mesmo que o processo de destituição do poder familiar possa caminhar com a fase 

de adaptação da criança com a nova família, através da guarda provisória ou tutela, até que a 

destituição ocorra e essa possa ser nomeada, ter sua certidão como membro pertencente e 

permanente da nova família, a espera pode ser angustiante para ela, assim como para os pais 

adotivos.  

O ECA prevê que a permanência da criança e adolescente nos abrigos não ultrapasse dois 

anos (Lei 12.010, Art.19, § 2º). Contudo, na prática a lei não funciona exatamente assim, por 

inúmeros motivos. Um deles é a demora na destituição do poder familiar, onde a criança só 

estará apta para adoção, após esgotarem-se todos os recursos destinados a reinseri-la na 

família de origem, e há incentivo para tal da parte jurídica (Lei 12.010, Art.19).  Em palestra a 

Dr.ª Silvana do Monte Moreira revelou que a destituição do poder familiar tem demorado de 6 

a 9 anos, quando era para levar 120 dias (MOREIRA, 2017). 

É preciso dizer, no entanto, sobre outros fatores que acabam por prolongar o tempo de espera 

nos abrigos. Como os laços afetivos que há entre a família de origem e a criança, e por mais 

contraditório que possa aparentar, eles existem. A destituição do poder familiar somente é 

levada a cabo em casos extremos de abandono e/ou maus tratos comprovados. Pode-se 

entender por maus tratos tudo o que possa impedir um desenvolvimento saudável e adequado, 
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tudo o que seja diferente de um ambiente familiar afetuoso e seguro, enfim, tudo o que priva a 

criança e adolescente do acesso aos direitos básicos assegurados por lei.  

Algumas famílias até fornecem um ambiente afetuoso, porém não tem condições financeiras 

ou de saúde para proporcionar nem mesmo o básico, como alimentação, moradia, segurança e 

educação aos filhos. Ou, por exemplo, como no caso mencionado a seguir onde a mãe tinha 

envolvimento com drogas: 

Em (nome da cidade) teve um casal de irmãos há uns dois anos, onde houve muita dificuldade 

de desinstitui-los do poder familiar porque a mãe tinha um vínculo muito forte com os filhos. 

[...] Flagravam alguma coisa e as crianças iam para o abrigo. Aí daqui a pouco melhorava, ela 

visitava, ia vê-las.  [...] Volta e meia ela ia lá (no abrigo) e recuperava esse vínculo, daí as 

crianças voltavam para casa. Isso aconteceu muitas vezes. 

A justiça acaba levando mais tempo para bater o martelo com relação à destituição do poder 

familiar. E uma das coisas que, às vezes, dificulta são esses vínculos afetivos. Eu me lembro 

de que já no final da destituição desses irmãos, a filha já pedia para a mãe não ir visita-la. 

Porque na verdade ela queria uma família, ela percebia que a mãe atrapalhava toda vez que ela 

ia lá (no abrigo). E daí realmente chegou um momento em que a mãe parou de ir, já não ia 

nem mais nas audiências concentradas que acontecem no abrigo, então elas foram destituídas 

do poder familiar e foram encaminhadas para adoção (TELMA). 

 

Nesses casos, o estado, assim como a sociedade, é responsável por proteger e assegurar os 

direitos constitucionais da criança e do adolescente (Lei 8.069, Art. 3º), sem que se perca o 

foco do que realmente é melhor para ela. Contudo, em alguns casos não se pode deixar de 

lado as questões sociais e de saúde pública. Como mencionado acima, há casos em que o 

afeto existe, porém, as dificuldades devido ao uso de drogas, assim como em casos de 

extrema pobreza, onde a criança acaba tendo que se submeter a situações de risco (semáforos, 

lixões, etc.) numa tentativa, invariavelmente desastrosa, de se manter.   

Quando se fala na corresponsabilidade da sociedade no bem estar físico, mental e moral da 

criança e adolescente, os GAA’s estão presentes para desmistificar muitos questionamentos a 

cerca da adoção tardia. Os grupos de apoio, nada mais são, do que o direito e dever que a 

sociedade tem no que tange os direitos constituídos em lei, a fim de assegurá-los, promovendo 

uma conscientização de todos para a causa da adoção legal de crianças maiores.                    

 

 

 



33 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em qualquer que seja a situação que leve alguém a adotar, à criança deve-se uma atenção 

cuidadosa, sensível, e para tanto é preciso ouvi-las também. Contudo, ainda são poucos os 

trabalhos e pesquisas onde as próprias crianças em processo pré ou pós-adoção, tenham suas 

falas como ponto de partida, como principal ferramenta de aprendizado e melhor 

desenvolvimento das questões pertinentes à adoção. 

Em sua pesquisa de mestrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto-USP, a psicóloga Lilian de Almeida Guimarães, nos apresenta justamente a adoção com 

a perspectiva da criança. Sua pesquisa deu vida posteriormente ao livro Conversando com 

crianças sobre adoção, onde foram realizadas entrevistas com algumas crianças. Nele a 

autora relata sobre o pouco material a respeito da adoção do ponto de vista da criança dentro 

de todo esse processo (GUIMARÃES, 2010). 

Guimarães (2010) reflete no livro, sobre a necessidade de haver um programa de 

acompanhamento familiar pré e pós – adoção, onde a criança tenha sua história de vida 

respeitada e sua voz tenha um lugar de direito dentro de todo o processo, bem como as 

expectativas entre pais e filhos possam ter lugar de destaque e sejam discutidas em vários 

momentos de suas vidas. 

Abriu-se também no livro, discussões sobre a possibilidade de conversar com a criança e de 

se estudar a adoção a partir da perspectiva dela, numa linguagem própria da mesma, dentro do 

seu próprio universo, e ao fazer isso, podemos perceber as sutilezas e os sentidos que a 

criança dá ao seu processo de adoção.  

A autora diz sobre suas conversas com as três crianças entrevistadas, o quão notório é a 

vulnerabilidade delas às ações dos adultos. Ao passo que demonstram-se atentas às 

circunstâncias que envolvem suas vidas, suas origens e passado, mesmo que seja doloroso a 

ponto de não quererem falar sobre certos assuntos em algum momento (GUIMARÃES, 

2010).  

Nota-se também, que mesmo oriundas de abrigos, as crianças em questão não tinham uma 

noção do que era adoção até que fossem adotadas, até terem vivenciado o processo de adoção. 
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Isso pode salientar o quão alheia a criança pode estar dos acontecimentos que envolvem e 

permeiam sua própria vida. 

Ainda assim, por mais que cada criança tenha sua própria perspectiva, sua própria maneira de 

vivenciar e memorar os eventos sobre a sua história, é importante que nos casos de adoção, 

seja esta tardia ou não, a criança possa se apropriar desse passado, não ficando assim, tão à 

margem de si mesma e principalmente para se sentir segura e pertencente a essa nova família, 

esse espaço de acolhimento afetivo.  

Contudo, é fundamental falar sobre adoção com a criança adotada. Principalmente, é preciso 

ouvi-la. O espaço clínico é um lugar onde essa escuta pode proporcionar à criança a 

criatividade de reeditar seu passado de abandono e desamparo. Bem como o próprio ambiente 

familiar pode, pela aceitação das diferenças e acolhimento, oferecer à criança essa escuta 

atenciosa. 

É dever de o estado promover o investimento, ampliação e aplicação das políticas públicas 

voltadas para os processos da adoção.  À sociedade, em particular as esferas que lidam 

diretamente ou indiretamente com a criança em situação de abandono, cabe um olhar e uma 

escuta minuciosa sobre todas as questões relativas à adoção, em especial, as adoções tardias, 

por serem ainda um tabu. 

 

““ Passei a me entender mais como gente depois 

que adotei. Não existe adoção tardia. Existe 

adoção com amor. Adoção é amor, mesmo que 

tardia “”
5
. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Depoimento de um pai adotante em palestra da OAB-RJ. 2017 



35 
 

Referências bibliográficas 

 

BERNARDINO, Leda Mariza Fischer. O que a psicanálise pode ensinar sobre a criança, 

sujeito em constituição. São Paulo. Ed. Escuta, 2006. 

BETTELHEIM, BRUNO. A psicanálise dos contos de fadas. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 

2007. 21ª edição. 

BRASIL. Constituição Federativa da República do Brasil. art. 227, § 6º, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 

05/05/2017. 

BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 3.133 de 1957. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3133.htm> Acesso em 05/05/2017. 

BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 4.655 de 1965. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4655.htm> Acesso em 05/05/2017. 

BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 6.697 de 1979. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm> Acesso em 05/05/2017. 

Conselho Nacional de Justiça. Brasil, 2014. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61934-dados-estatisticos-do-cadastro-nacional-de-adocao-

estao-disponiveis-para-consulta-na-internet> Acesso em: 06/04/2016. 

COSTA, N.R do A. ROSSETTI-FERREIRA, M. C. Tornar-se pai e mãe em um processo 

de adoção tardia. Ribeirão Preto, 2007. 

COUTO, Olímpia Helena Costa. Os caminhos cruzados da adoção: do abandono precoce 

à última esperança. Reverso, Belo Horizonte, ano 36, n. 68, p. 63 – 70. Dez. 2014. 

 

CUNHA, Tainara Mendes. A evolução histórica do instituto da adoção. Portal Jurídico. 

Novembro de 2011. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-evolucao-

historica-do-instituto-da-adocao,34641.html> Acesso em: 21/09/2016. 

 

DOLTO, Françoise. Destinos de crianças: adoção, famílias de acolhimento, trabalho 

social. Ed. Martins Fontes. São Paulo, 2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3133.htm%3e%20Acesso%20em%2005/05
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4655.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm%3e%20Acesso%20em%2005/05/2017
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61934-dados-estatisticos-do-cadastro-nacional-de-adocao-estao-disponiveis-para-consulta-na-internet
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61934-dados-estatisticos-do-cadastro-nacional-de-adocao-estao-disponiveis-para-consulta-na-internet
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-evolucao-historica-do-instituto-da-adocao,34641.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-evolucao-historica-do-instituto-da-adocao,34641.html


36 
 

Revista eletrônica do Senado.  História da adoção no mundo. Em Discussão. Ano 4, n. 15, 

maio de 2013. Disponível em: 

<https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/contexto-da-adocao-no-

brasil/historia-da-adocao-no-mundo.aspx> Acesso em: 21/09/2016. 

Revista eletrônica do Senado. Devolução de crianças adotadas. Em Discussão. Ano 4, n. 15, 

maio de 2013. Disponível em: 

<https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-brasileira-sobre-

adocao/devolucao-de-criancas-adotadas.aspx> Acesso em: 18/05/2017. 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei nº 8069 de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm> Acesso em: 

06/04/2016. 

FERENCZI, Sãndor.  A criança mal acolhida e sua pulsão de morte. 1929. 

FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo. Obras completas, Vol.XII. Companhia das 

Letras, 1914-1916. 

FREUD, Sigmund. Inibição, sintoma e angústia.  Obras completas, vol. XVII. Companhia 

das Letras, 1926-1929. 

FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Obras completas, Vol. XXI. Imago, 1927-1931. 

FREUD, Sigmund. Mal estar na civilização. Obras completas Vol. XXI. Imago, 1927-1931. 

Guia do Estudante, Revista eletrônica. Disponível em: 

<http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/saiba-mais-nero-imperador-

celebridade-728905.shtml> Acesso em: 20/10/2016. 

GUIMARÃES, Lilian de Almeida.  Conversando com crianças sobre adoção. São Paulo. 

Ed. Casa do Psicólogo. 2010 

KLEIN, Melaine. O sentimento de solidão. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1975. 

LACAN, Jacques. Escritos. O estádio do espelho.  Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar,1998. 

LEVINZON, Gina Khafif. Adoção. Coleção Clínica psicanalítica. Ed. Casa do Psicólogo, 

2009. 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/contexto-da-adocao-no-brasil/historia-da-adocao-no-mundo.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/contexto-da-adocao-no-brasil/historia-da-adocao-no-mundo.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-brasileira-sobre-adocao/devolucao-de-criancas-adotadas.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-brasileira-sobre-adocao/devolucao-de-criancas-adotadas.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/saiba-mais-nero-imperador-celebridade-728905.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/saiba-mais-nero-imperador-celebridade-728905.shtml


37 
 

LEVINZON, Gina Khafif. A curiosidade na adoção: terreno pantanoso ou saúde psíquica. 

DeSidades, n.7, ano 3, junho de 2015. Disponível em: 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/viewFile/2631/2197> Acesso em 

24/06/2017. 

MINERBO, Marion. Neurose e não-neurose. Coleção Clínica Psicanalítica. Ed. Casa do 

Psicólogo. São Paulo, 2009. 

MOLON, Gustavo Scaf de. História da adoção no Brasil. Site: Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil (ANOREG/BR). Disponível em: 

<http://www.anoreg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13034:importe

d_13004&catid=32&Itemid=181> Acesso em: 20/10/2016. 

MOREIRA, Dr.ª Silvana do Monte. Adoção e seus aspectos gerais. In: PROJETO 

TRANSFORMANDO VIDAS UNINDO CORAÇÕES. Palestra promovida pela OAB- Rio 

das Ostras-RJ, 26/05 2017. 

PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Pânico e desamparo. São Paulo: Ed. Escuta, 1999. 

WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação. A integração do ego no 

desenvolvimento da criança. Porto Alegre: Artmed, 1983. 

WINNICOTT, D. W. A família e o desenvolvimento individual. 4ª edição. São Paulo: Ed. 

Martins Fontes, 2011. 

WINNICOTT, D. W.  O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago editora, 1975.  

 

Filmes 

 

TARZAN. Título original: Tarzan dos macacos, de Edgar Rice Burroughs, 1912. Dirigido 

por: Chris Buck e Kevin Lima. Animação. EUA, 1999. 88min. 

MOGLI, O menino lobo. Título original: O livro da selva, de Rudyard Kipling, 1894. 

Dirigido por: Jon Favreou. Animação. EUA, 2016. 1h 46min. 

https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/viewFile/2631/2197
http://www.anoreg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13034:imported_13004&catid=32&Itemid=181
http://www.anoreg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13034:imported_13004&catid=32&Itemid=181


38 
 

O REI Leão. Dirigido por: Rob Minkoff & Roger Allers. Animação. EUA, 1994. 89min. 

LILO & Stitch. Dirigido por: Chris Sanders & Dean DeBlois. Animação. EUA, 2002. 85min. 

KUNG Fu Panda. Dirigido por: John Stevenson & Mark Osborne. Animação, EUA, 2008. 

90min. 

KUNG Fu Panda 2. Dirigido por: Jennifer Yuh Nelson. Animação, EUA, 2011. 90min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ANEXO 1  

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Venho por meio deste, convidá-lo (a) a contribuir, na qualidade de entrevistado, com a 

pesquisa intitulada “Um olhar sobre o processo de adoção tardia: dificuldades, vivências e 

desafios”. Esta pesquisa será realizada pelo graduando Glauce Ferreira Silva dos Santos, sob 

orientação da Prof
a
. Dra. Soraya Rodrigues Martins, com o intuito de subsidiar seu Trabalho 

de monografia para conclusão de Curso de graduação em Psicologia pela Universidade 

Federal Fluminense (Rio das Ostras).  

A pesquisa tem como finalidade abordar as dificuldades, vivencia e desafios relacionados 

ao processo de adoção, em particular as vivencias relacionadas ao desamparo e abandono 

enfrentado por crianças à espera de adoção, e seus possíveis desdobramentos ante a 

possibilidade de encontrar uma família. Para isso, se dispõe a dar alguma visibilidade ao 

processo de adoção a partir da experiência de profissionais que atuam nessa área.   

Para que tais objetivos sejam alcançados será realizada uma entrevista individual 

semiestruturada, onde você será convidado a falar sobre o seu trabalho, bem como de suas 

vivencias sobre o mesmo. Para atender os objetivos do estudo, essas entrevistas serão 

gravadas, sendo destruída a gravação após transcrição. Deixamos claro que todos os dados 

serão totalmente confidenciais. Não será usado seu nome, datas e localizações serão omitidas, 

bem como detalhes cuja omissão não comprometa o objetivo deste estudo.  Não haverá 

nenhum encargo financeiro relacionado à contribuição para a pesquisa, ou seja, você não 

pagará, nem receberá nenhuma quantia em dinheiro pela participação na pesquisa. Você tem o 

direito de desistir da entrevista a qualquer tempo, assim como, poderá ter acesso aos 

resultados da mesma se assim desejar.  

Sua participação é de suma importância para nós, visto que os conhecimentos adquiridos 

através desta pesquisa podem contribuir para uma maior compreensão deste tema. Desta 

forma, desde já agradecemos sua participação. E para qualquer outra informação, você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora Glauce pelo telefone (22) 998879690 ou pelo e-mail: 

glaualoha@hotmail.com, ou com a orientadora da pesquisa professora Dra. Soraya Martins 

pelo e-mail: sorayarm.floripa@gmail.com. 
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CONSENTIMENTO PÓS- INFORMAÇÃO 

 

Eu,_______________________________________, fui informado sobre o que o pesquisador 

quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo 

em participar da mesma, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair da mesma quando 

desejar. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim pelo 

pesquisador e pelo orientador, ficando uma via com cada um de nós.  

 

 

_________________________        ________________________     ___________  

Glauce Ferreira Silva dos Santos      Dr.ª Soraya Rodrigues Martins                                                                                                                 

         Pesquisadora                                        Orientadora                        Entrevistado                               

         

 

                                Rio das Ostras, ___ de _____________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


