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RESUMO 

 

A adoção estabelece o estado de filiação, decorrente de ato jurídico, atribuindo à criança 

e aos pais os direitos e obrigações inerentes a tal condição, sendo juridicamente 

irrevogável. Entretanto, na prática, há adoções que não se concretizam, sendo a criança 

devolvida à justiça no decorrer ou mesmo após o encerramento do processo judicial. 

Denomina-se adoção tardia, a adoção de crianças com mais de dois anos, que é, ainda, 

permeada por estigmas e mitos, sendo a devolução da criança à justiça mais frequente 

nestes casos.  A adoção tardia envolve um processo de construção de uma relação 

singular, com uma criança cuja história pregressa é comumente marcada pelo rompimento 

da relação com a família de origem, por violação de direitos e, em alguns casos, pela 

experiência do acolhimento institucional. Diante de tal cenário, esta pesquisa, 

fundamentada na Analítica Existencial proposta por Martin Heidegger, busca 

compreender a experiência de mães e filhos no processo de adoção tardia, de modo a 

obter subsídios à atenção psicológica neste contexto. Trata-se de um estudo qualitativo, 

fenomenológico, com enfoque compreensivo. Os participantes da pesquisa foram duas 

mães e duas crianças que concretizaram uma adoção tardia há mais de dois anos. Os 

procedimentos de construção dos dados contemplaram entrevistas narrativas com as mães 

e encontros individuais com as crianças, nos quais foram utilizados recursos lúdicos como 

mediadores de expressão (desenhos livres, história infantil inconclusa e “Desenhos-

Estórias com Tema” sobre adoção tardia). Os procedimentos foram audiogravados e 

transcritos. A análise dos dados foi feita a partir da hermenêutica heideggeriana. O 

processo de adoção tardia, perpassado por determinantes históricos, sociais e culturais e 

pela trama de significados que compõe a histórica singular de cada um dos envolvidos 

revelou-se, a partir das narrativas, complexo. A construção dos sentidos de parentalidade 

e de filiação vem se desenvolvendo, nas famílias do estudo, a partir da experiência do ser-

com o outro, do cuidado e do habitar, em seus peculiares modos de expressão. A família 

de origem e a família adotiva se confundem e se diferenciam na experiência das crianças, 

principalmente pela existência de irmãos biológicos. Os dados apontam para a 

importância da atenção psicológica ao núcleo familiar em processos de adoção tardia. 

 

Palavras-chave: adoção tardia; criança; mãe; fenomenologia; analítica existencial. 
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ABSTRACT 

 

Adoption establishes a filiation status, resulting from a legal act, which attributes to the 

child and parents the rights and obligations associated with such condition, being legally 

irrevocable. Nevertheless, in practice there are adoptions that do not concretize and the 

child returns to justice during or even after the legal process is closed. Late adoption is 

the denomination of the adoption of children over two years and it is still permeated by 

myths and stigmas, leading to a frequent return of the child to justice in these cases. The 

late adoption involves a process of building a unique relationship with a child whose 

backstory is commonly marked by the dissolution of the relationship with the family of 

origin, due to violation of rights and, in some cases, the experience of institutional care. 

Given such a scenario, this research, based on the Existential Analytic proposed by Martin 

Heidegger, seeks to understand the experience of mothers and children in the process of 

late adoption, in order to obtain subsidies to psychological attention in this context. This 

is a qualitative, phenomenological study with a comprehensive focus. The participants 

were two mothers and two children who have gone through late adoption for about two 

years. The procedures of data generation contemplated narrative interviews with mothers 

and individual meetings with children, in which ludic resources were used as mediators 

of expression (free drawings, unfinished children's story and "Story-Drawings" on late 

adoption). The procedures were audiotaped and transcribed. Data analysis was grounded 

in Heidegger's hermeneutics. The late adoption process, permeated by historical, social 

and cultural determinants and the web of meanings that create the historical singularity 

of each person involved have proved to be complex as seen in the narratives. The 

construction of the meanings of parenthood and filiation has been developing in the 

families in the study, from the experience of being-with-the-other, caring and dwelling in 

their peculiar modes of expression. The family of origin and the adoptive family mingle 

and differentiate by means of the experience of children, especially because of the 

existence of biological siblings. Data point to the importance of psychological care to 

family core in late adoption processes.  

  

Keywords: late adoption; child; mother; phenomenology; existential analytic. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa aborda a temática da adoção de crianças com idade superior a 2 

anos, denominada “adoção tardia” (Otuka, Scorsolini-Comin, & Santos, 2013; Schettini, 

Amazonas, & Dias, 2006; Solon, Costa, & Rossetti-Ferreira, 2008; Vargas, 1998; Weber, 

2010). Trata-se de tema multifacetado e complexo, situado no âmbito do direito da criança 

à convivência familiar. A abordagem da adoção tardia envolve o entrelaçamento de 

múltiplas histórias, a de famílias que, por motivos diversos, optam pela filiação adotiva e 

de crianças que vivenciam um percurso comumente marcado pela ruptura da relação com 

a família biológica e pelo desafio da inserção em uma nova família. 

O interesse por este tema parte da experiência como residente de Psicologia da 

Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Criança, no Hospital de Pediatria 

Prof. Heriberto Bezerra (HOSPED), no ano de 2011. Dentre os cenários de prática, na 

Casa de Passagem I, unidade de acolhimento institucional, foi possível conhecer a 

realidade das crianças que estão sob tal medida protetiva, em especial, daquelas maiores 

de 2 anos de idade que, após a destituição do poder familiar, encontravam-se à espera de 

uma adoção. Em outro contexto de prática, o Ambulatório do HOSPED, o atendimento 

psicoterápico a uma criança com 4 anos de idade, adotada por uma família há 2 anos, 

evidenciou uma situação complexa, em decorrência dos modos de ser-com o outro nas 

relações estabelecidas naquele contexto. Tais situações instigaram a reflexão sobre a 

complexa tessitura do processo de adoção, e, em especial, da adoção tardia.  

 Por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Adoção (CNA), é possível saber 

quantas crianças ou adolescentes estão disponíveis para esse instituto. A consulta é 

pública e gratuita. Os dados que retratam a realidade da Grande Natal, região 

metropolitana do município de Natal e cidades contíguas, revelam que há 45 crianças e/ou 
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adolescentes (ver tabela 1, no apêndice A) à espera de uma família substituta, dentre esses, 

15 são do sexo feminino e 30 do sexo masculino, 38 crianças são de etnia parda, com 

maior concentração de idade acima dos 6 anos, a maioria das crianças e/ou adolescentes 

(28) está em instituições de acolhimento da capital do Estado. 

 Com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), busca-se assegurar à 

criança e ao adolescente o direito à convivência familiar e comunitária, o que é 

corroborado no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (2006). As 

crianças e adolescentes têm, então, tal direito contemplado juridicamente, sendo lançadas 

diretrizes para intervenção no sentido da sua garantia. 

No contexto das mudanças verificadas a partir da promulgação da Lei Federal nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 - ECA e do desenvolvimento de políticas públicas pautadas 

nos princípios propostos neste documento, a medida de acolhimento institucional 

constitui-se num recurso relevante na rede de proteção à infância e adolescência, 

requerendo cuidadosa atenção. A colocação da criança em instituição de acolhimento 

deve ser sempre uma medida extraordinária e provisória, sendo este um local de transição 

para o retorno ao convívio familiar e, somente na impossibilidade disto, colocação em 

família substituta.  

 Quando, na vigência da medida protetiva de acolhimento institucional, o 

judiciário decide pela destituição do poder familiar, a adoção se coloca como 

possibilidade. A criança pode, a partir de então, inserir-se em uma nova família, conforme 

Campos e Costa (2004), “em caráter pleno, irrevogável e irretratável” (p. 95). A colocação 

em família substituta por adoção concede à criança a possibilidade de estabelecer novos 

vínculos afetivos e a garantia de cuidado por parte dos membros de um sistema familiar. 

O filho por adoção, por sua vez, pode ter a atenção às suas necessidades contemplada a 

partir do acolhimento de uma família, tendo os mesmos direitos de um filho biológico.  
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Porém, na realidade brasileira, nem sempre o acolhimento institucional precede a 

adoção. Algumas vezes, na impossibilidade de cuidar de seu filho, a família biológica 

“entrega” a criança diretamente e de forma definitiva a outra família. A entrega de um 

filho a terceiros escolhidos (sendo este entregue e não abandonado pela família biológica) 

é uma prática recorrente em nosso país. Trata-se de um processo de adoção denominado 

adoção consentida, adoção por consentimento da família de origem, adoção direcionada 

ou dirigida.  Outras vezes, a mudança no exercício da parentalidade ocorre no âmbito de 

adoções denominadas “à brasileira”, em que a família adotiva registra a criança como 

filho biológico, numa clara infração à lei vigente (Gois, 2013; Rocha, 2001).  

Os contextos de adoção são diversos e as histórias singulares. As experiências de 

trabalho nas Varas da Infância e Juventude revelam, no entanto, que a adoção pode ser 

bem sucedida – o que ocorre na maioria dos casos, com um vínculo bem estabelecido 

entre a família e a criança, mas pode também ser mal sucedida, causando sofrimento aos 

envolvidos e podendo culminar na denominada “devolução da criança” à justiça. 

 Do ponto de vista jurídico, a devolução referida neste trabalho refere-se ao ato de 

entregar a criança à justiça por parte da família insatisfeita com a adoção. A criança é 

devolvida à instância responsável pela adoção, que a recebe e procura garantir-lhe 

proteção por meio do retorno a uma instituição de acolhimento. Na prática, as devoluções 

ocorrem em diferentes momentos do processo de adoção. Apesar de a adoção ter caráter 

irrevogável, há casos em que a família desiste de ficar com a criança mesmo após a 

efetivação do processo, sendo o infante “devolvido” à justiça e destituído, uma vez mais, 

o poder familiar. 

 A devolução pode gerar danos aos envolvidos e há uma necessidade de tutelar a 

criança, já privada do afeto familiar de origem, por motivo de ser novamente 

“abandonada”.  Nessa perspectiva, a ruptura da estabilidade, segurança física e emocional 
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da criança por parte dos guardiões ou pais adotivos pode causar diversas repercussões à 

criança devolvida, configurando-se um contexto de revitimização. O trabalho na Vara da 

Infância, assim como a literatura sobre a temática da adoção (Brito & Anthony, 2010; 

Ghirardi, 2008; 2009; Weber, 2012) apontam que a maior parte dos casos de devolução 

de crianças à justiça acontece em processos de adoção tardia.  

 A adoção tardia, prática em expansão em nosso país (Camargo, 2006), encerra 

desafios singulares a serem enfrentados pela criança e pela família que a recebe. A partir 

da decisão por tal modalidade de adoção, os adotantes iniciam o processo de construção 

de uma relação singular, com uma criança cuja história pregressa é muitas vezes marcada 

pela violação de direitos, pelo rompimento do convívio com a família de origem e pela 

experiência do acolhimento institucional e/ou da vivência de rua. São inúmeros os 

desafios enfrentados por estas crianças: a separação abrupta da família de origem, a 

necessidade de cuidar de si, a inserção em ambiente institucional, a incerteza quanto ao 

futuro, a expectativa de uma adoção. Tais fatores se colocam à criança como ser-no-

mundo, sendo esta um ente desde o início “indeterminado, exposto, jogado, lançado para 

fora de si” (Feijoo, 2011, p. 96). A história vivida traz repercussões à reinserção familiar 

destas crianças. 

 Na cidade do Natal/RN, a adoção tardia é uma realidade. Entre os anos de 2009 a 

2012 (levantamento mais recente) foram realizadas 26 adoções dentro do cadastro, além 

de regularizações de situações de adoção que não passaram pela justiça, adoções 

unilaterais e adoções por família extensa, legalizadas através da 2ª Vara da Infância e da 

Juventude da Comarca do Natal (2009-2012), dessas adoções, 20 processos foram 

realizados com crianças maiores de 2 anos (Tabela 2, no apêndice B). Dos processos de 

adoção considerados tardios, 2 jovens foram devolvidos à justiça. 
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Nas últimas 30 décadas diversos pesquisadores perceberam que a proporção de 

crianças e adolescentes adotivos atendidos por profissionais de saúde é duas vezes maior 

do que na população em geral (Fu I & Matarazzo, 2001). 

O estudo realizado por Fu I e Matarazzo (2001) em serviços de atendimento 

psiquiátrico indicou que adolescentes e crianças que vivem em famílias adotivas são 

frequentadores assíduos destes serviços. Os resultados da pesquisa indicam que:  

(1) crianças adotivas são frequentemente levadas a serviços de saúde mental; (2) 

a adoção intrafamiliar é a mais comum na população em geral, porém são as 

crianças adotivas extrafamiliares que mais procuram as clínicas psiquiátricas; e 

(3) os meninos em geral e os meninos adotivos extrafamiliares são mais 

frequentemente levados a serviços de saúde mental que seus pares do sexo 

feminino. A adoção intrafamiliar não parece estar associada à procura de 

atendimento em serviços de saúde mental. (p.155) 

É evidente que a busca por atenção à saúde psíquica destas crianças é 

incrementada por preconceitos e mitos que envolvem a adoção, mas, ainda assim, trata-

se de uma realidade que exige atenção. 

Considerando o exposto, o objetivo desta pesquisa é, portanto, compreender, 

numa ótica fenomenológica, a experiência de adoção tardia na perspectiva de mães e 

filhos adotivos. Entende-se que a compreensão de tais experiências pode contribuir para 

a atenção psicológica em tal contexto. 

Na composição deste estudo, apresenta-se, inicialmente, uma revisão de literatura 

que contempla “histórias” que precedem a adoção tardia. Sem a pretensão de uma 

discussão exaustiva sobre tal tema, busca-se, outrossim, fornecer subsídios ao leitor para 

uma compreensão contextualizada do fenômeno em foco. Em seguida, discorre-se sobre 

os diversos caminhos percorridos por crianças da separação da família de origem à adoção 
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tardia. Tal modalidade de adoção é então discutida, bem como a devolução de crianças 

em processos de adoção. Posteriormente, discorre-se sobre a perspectiva teórico-

metodológica que orienta esta pesquisa – a fenomenologia hermenêutica heideggeriana, 

abordando-se construtos como: cuidado, habitar, coexistência, impessoalidade, 

testemunho, historicidade e temporalidade, na trajetória de construção de um caminho 

possível, dentre outros, para elucidação do fenômeno estudado. O método é então 

delineado a partir de sua especificidade – pesquisa fenomenológica, com a participação 

de adultos e crianças. Os resultados são, então, apresentados, sob a forma de narrativas 

que desvelam a experiência de duas famílias que vivenciam a experiência da adoção 

tardia. Por fim, são tecidas algumas considerações resultantes do caminho de pesquisa 

empreendido. 
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1. AS HISTÓRIAS QUE PRECEDEM A ADOÇÃO TARDIA 

 

1.1 A história de crianças e adolescentes abandonados e órfãos no Brasil 

 

Cada indivíduo é singularização da história, alerta-nos Safra (2004). As crianças deste 

estudo, em especial, singularizam uma história peculiar, cujo conhecimento desvela uma 

fratura ética no tocante à proteção de crianças e adolescentes em nosso país. Se quisermos 

compreender a experiência vivida pelas crianças deste estudo, não podemos deixar de 

abordar, ainda que de forma sucinta, os acontecimentos que progressivamente 

compuseram o cenário em que se encontram hoje. 

 

Início da colonização: começo de uma história 

A história das crianças abandonadas e órfãs no Brasil começa nas embarcações 

portuguesas do século XVI ao XVIII. O Brasil, apesar de ter sido descoberto no ano de 

1500, só foi povoado em 1530. Além dos homens e das escassas mulheres que se 

aventuravam a vir à “Terra de Santa Cruz” nas embarcações navais, estavam também as 

crianças ou os “miúdos”, como eram chamados na época. Essas crianças encontravam-se 

na condição de grumetes, pajens, órfãos do Rei enviados para casar com os súditos da 

coroa, ou ainda como passageiros sob a responsabilidade dos pais (B. T. Dias, 2011; 

Ramos, 2007). 

A história dos grumetes merece destaque, pois, segundo Ramos (2007), é um 

retrato do lugar dado à infância desde a Idade Média, séculos V a XV, até o século XVIII. 

Nessa época, os países Ibéricos tinham uma alta taxa de mortalidade infantil. A 

expectativa de vida das crianças portuguesas entre os séculos XIV e XVIII era de 14 anos. 

Metade dos nascidos vivos morria até completar 7 anos, fazendo com que entre as classes 
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mais baixas, as crianças fossem consideradas pouco mais que animais. Assim, era 

necessário aproveitar ao máximo a força de trabalho delas até o fim de suas vidas. Neste 

período, as crianças eram referidas pelo gênero: macho e fêmea.  

Os grumetes eram recrutados entre os órfãos desabrigados e famílias pedintes, 

sendo crianças entre 9 e 16 anos, que serviam como marinheiros aprendizes nos navios 

lusitanos, visto que os homens adultos eram raros, pois já trabalhavam nas embarcações 

marítimas.  Para algumas famílias, o alistamento dos filhos na náutica significava uma 

boa geração de renda, pois tanto recebiam soldos dos miúdos quanto não teriam mais uma 

“boca” para alimentar (B. T. Dias, 2011; Ramos, 2007).  

As condições de vida eram muito ruins, os grumetes eram encarregados das 

atividades mais difíceis e perigosas e possuíam as piores condições de vida a bordo 

(dividiam em média 50 cm2 nas embarcações, alojados no convés a céu aberto, sem 

privacidade, estavam sujeitos a longas viagens que poderiam durar de quatro semanas até 

um ano de travessia marítima e tinham uma alimentação extremamente restrita).  

Sempre sobrecarregados de atividades e de privações, os “miúdos” eram 

obrigados a deixar o universo infantil para vivenciar a vida adulta. Eles eram alvos de 

sodomia de marujos inescrupulosos, criminosos graves - assassinos, incendiários, 

sediciosos - com pena comutada de servir nos navios. A pedofilia homoerótica era muito 

comum, tolerada pelos religiosos presentes nas embarcações. Era difícil para um grumete 

alcançar os altos cargos da Marinha Portuguesa, tanto pela hierarquia que tinham que 

lutar para alcançar, quanto pela difícil condição de vida. Muitos grumetes morriam nas 

viagens (Ramos, 2007). 

Os pajens eram crianças embarcadas da mesma faixa etária ou um pouco mais 

jovens que os grumetes para servir aos oficiais. Eram recrutados de famílias pobres tal 

como os grumetes, oriundas dos perímetros urbanos e tinham alguma proteção de famílias 
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nobres ou da baixa nobreza. Estas crianças viviam na situação mediana entre a dos 

passageiros e dos grumetes, gozando de situação vantajosa. O tratamento recebido não 

era parecido com o dos grumetes, era um pouco mais ameno, tendo mais chances de 

alcançar os melhores cargos na Marinha. As tarefas cabíveis aos pajens eram de servir e 

providenciar tudo que estivesse relacionado ao conforto dos oficiais da nau. Mandavam 

como “mandaretes” nos grumetes e até em alguns marinheiros, não sendo castigados com 

severidade. O seu soldo também era maior que o dos grumetes, mas a proporção de 

alimentos era parecida e também corriam o mesmo risco de violência sexual, sendo que 

perpetrada pelos oficiais. 

As órfãs do Rei consistiam em “meninas” pobres e órfãs de pai, prostitutas e/ou 

ciganas colocadas em orfanatos de algumas cidades de Portugal pelos religiosos, brancas, 

com idades entre 14 e 30 anos, reunidas pela Coroa Portuguesa para enviá-las às Índias, 

ao Brasil e a algumas terras de civilização portuguesa para se casar e constituir família 

com algum colono português de destaque. Estavam expostas a melhores condições de 

vida, mas também ficavam vulneráveis à violência sexual praticada por marujos e oficiais. 

Às vezes, os religiosos presentes nas embarcações protegiam essas meninas das 

violências a bordo, tomando conta delas. Como as condições de higiene, alimentação e 

saúde eram bastante insalubres, muitas morriam durante a viagem.  

Os “miúdos” eram as primeiras vítimas das mazelas, pela falta de alimentação 

adequada e pela insalubridade do navio. Quando faleciam, seus corpos eram jogados no 

mar. Quando eram atacados pelos piratas, as crianças eram escravizadas e forçadas a 

servirem nos navios dos corsários estrangeiros na prostituição, sendo fatigadas até a 

morte. 
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Durante os séculos XVI e XVIII eram comuns os naufrágios e, no meio da 

confusão, os pais esqueciam-se dos filhos, que ficavam entregues à própria sorte no mar. 

Considerando sua fragilidade física, as crianças eram as primeiras vítimas. 

A história trágico-marítima das crianças é velada nos registros históricos. A Coroa 

Portuguesa tomava conhecimento da questão, tentando evitar os naufrágios, não para 

proteger as crianças, mas para não ter prejuízos financeiros.  

 

Ação dos religiosos e das Câmaras Municipais: primeiras iniciativas de assistência 

No Brasil Quinhentista, as crianças começaram a ser tratadas de maneira diferente 

da forma como o eram nas embarcações marítimas, através do trabalho dos jesuítas. Isso 

era reflexo de como a infância estava sendo descoberta e pensada nesse momento no 

Velho Mundo, resultado da transformação nas relações entre indivíduo e grupo, o que 

ensejava o nascimento de novas formas de afetividade e a própria “afirmação do 

sentimento da infância”, na qual Igreja e Estado tiveram papel fundamental. Segundo 

Chambouleyron (2007), 

Em razão da sua vivência apostólica e da própria descoberta da infância, os 

 padres entenderam que era sobre as crianças, essa “cera branda”, que deviam 

 imprimir-se os caracteres da fé e virtude cristãs. Para isso elaboravam estratégias 

 e projetos, que se transformavam à medida que se consolidava a própria 

 conquista portuguesa na América, e que seguiam os ventos que traziam e 

enviavam suas cartas ao Velho Mundo. (p.79) 

Os jesuítas, religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, eram enviados às 

terras governadas por Portugal para difundir a religião entre os indígenas e os portugueses 

colonos. Eram diversas organizações de Jesuítas: a “Companhia de Jesus” e a “Ordem 
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dos Frades Menores” eram responsáveis pela conversão dos indígenas e ensino das 

crianças. 

Ao longo do século XVI, a ideia de que a criança constitui uma “nova cristandade” 

é construída e difundida pelos membros da Igreja. Os Jesuítas consideravam difícil a 

evangelização de adultos, que eram arredios, por isso, se dedicavam o trabalho de ensino 

de seus filhos, considerados como um papel em branco, no qual poderiam ser inseridos 

novos valores e costumes, para lutar contra a antropofagia, a nudez e a poligamia. Muitos 

pais indígenas entregavam as crianças para serem evangelizadas. As crianças eram 

difusoras da fé cristã, pois recriminavam e denunciavam os costumes dos pais. Mas, 

mesmo assim, os jesuítas tinham dificuldade de dar continuidade à evangelização, pois 

os índios eram nômades e se mudavam com bastante frequência. 

Durante o período Colonial (1530- 1815) e do Império (1822-1889), a sociedade 

brasileira concebia que a infância era um tempo de transição e uma “esperança” As 

expressões “miúdos”, “ingênuos” e “infantes” eram bastante comuns para lhe fazer 

referência (Del Priore, 2007). Nessa época e por muitos anos, ainda eram os religiosos 

responsáveis pelas crianças abandonadas e órfãs, sendo outras crianças “criadas” por 

famílias (algumas prestavam em troca serviços domésticos). Percebe-se, assim, que até o 

século XIX as ações para essas crianças eram de caráter caritativo. 

No Brasil, segundo Paula (2010), existiam dois tipos de abandono: o abandono 

civilizado, realizado geralmente em locais com o mínimo de assistência de cuidados e 

religiosa, como em domicílios, Câmaras Municipais e Casas de Misericórdia; e o 

abandono selvagem, que colocava as crianças em situação de risco, pois eram deixadas 

em caminhos ou logradouros.  

Um exemplo das ações das Casas de Misericórdia era a Roda dos Expostos que 

tinha por função, segundo Marcílio (2010), recolher discretamente a criança que se 
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abandonava, garantindo-lhe o batismo, preservando o anonimato do expositor e evitando 

que a criança fosse deixada em qualquer lugar, com risco de morrer sem batismo. 

Crianças expostas eram as crianças postas à doação na Roda dos Expostos, a esse 

infante era dado o nome de “enjeitado”, “achado”, “abandonado”, o termo “criança 

exposta”, porém, foi o mais usado historicamente. A partir dos séculos XVII e XVIII, 

instituições de caridade começaram a receber crianças expostas, sendo, a partir de então, 

conhecidas como “Casa da Roda”, “Casa dos Enjeitados” ou “Casa dos Expostos”. 

Segundo Corazza (2004), 

Assim que era recebida no interior da Casa da Roda, quase sempre à noite, “a 

Rodeira, que dormia junto à Roda, recolhia a criança imediatamente, entregando-

se à “Regente”, com o enxoval ou qualquer objeto que trouxesse com ela. A 

Regente examinava a exposta, prestando socorro imediato às enfermas e 

maltrapilhas, e colocava em seu pescoço uma pequena chapa numerada, de acordo 

com o “Livro de Matrículas”. Neste livro, anotava o número de entrada, sexo, cor, 

idade aproximada, estado de saúde, o dia, a hora, o mês e o ano em que fora achada 

na Roda. Apontava também o enxoval ou roupa, qualquer papel escrito, medalha 

ou sinal, pelos quais a criança pudesse ser identificada, se algum dia viessem 

buscá-la.  (p. 90) 

No Brasil, a primeira Casa de Roda foi aberta em Salvador, em 1726, perto da 

portaria do “Recolhimento das Meninas”, na Santa Casa de Misericórdia. A segunda foi 

criada no Rio de Janeiro em 1738. A terceira roda foi criada na Santa Casa de Misericórdia 

do Recife nos anos finais do século XVIII. Outras cidades do país também implantaram 

esse dispositivo. Com a Independência do Brasil, em 1889, essas três rodas continuaram 

a funcionar e toda a assistência às crianças expostas passa a ser regulada pela Câmara 

Municipal. 
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Na Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro foi instituída a Roda e a Casa dos 

Expostos. Esta se caracterizava por um dispositivo cilíndrico, dividido em duas partes, 

uma parte para a rua e outra para o interior da Santa Casa, assistida por uma ama-rodeira 

que, dia e noite, vigiava a entrega dos expostos. 

A Santa Casa tinha todos os registros das crianças abandonadas, bem como os 

objetos que traziam consigo. Os enjeitados ficavam até dois meses na instituição, na qual 

o índice de mortalidade infantil era alto (50% a 70%). As crianças sobreviventes eram 

enviadas a “criadeiras”, pagas pela Santa Casa, com as quais permaneciam até os 7 anos, 

sendo posteriormente entregues aos cuidados de uma família adotiva ou, se meninos, ao 

Arsenal da Marinha, se meninas ao Recolhimento de Órfãs. Nas situações expostas, as 

crianças deveriam trabalhar sete anos para pagar o teto e a alimentação. Aos 14 anos 

podiam receber um salário. 

As meninas transferidas para fundações de Recolhimento eram instruídas para o 

exercício de atividades manuais associadas ao sexo feminino. Nas casas, as moças 

ficavam à espera de uma família ou do casamento. Em tal contexto, o estudo não era 

priorizado. De acordo com Marcílio (2006), 

Até as primeiras décadas do século XIX, as crianças – tanto as das Rodas de 

 Expostos como as dos Recolhimentos – não recebiam nenhum tipo de instrução 

 sistemática. Essas Casas funcionavam apenas como abrigos, sem nenhuma outra 

 atividade educacional, religiosa ou profissionalizante estabelecida. (pp. 168-169) 

Durante os séculos XVIII e XIX, As Santas Casas receberam 42.200 bebês 

abandonados (Lima & Venâncio, 1991), tendo como público-alvo pessoas pobres, sem 

recursos para criarem seus filhos, mulheres da elite que não podiam assumir o filho e 

senhores que enjeitavam crianças escravas para alugar suas mães como amas-de-leite. 

Com a medida da Lei Rio Branco ou Lei do Ventre livre, promulgada em 28 de setembro 
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de 1871, os filhos de escravos não poderiam mais ser considerados escravos, e o abandono 

de pardos e negros na Roda dos Expostos caiu pela metade. 

A Santa Casa sofreu inúmeras críticas, considerando-se, então, que para superar 

essa situação era necessária a criação de orfanatos-escolas rurais, geridos por famílias que 

cuidariam dos abandonados e teriam “propriedade direta e imediata da terra” (Lima & 

Venâncio, 1991, p.70). A proposta foi então criar uma fazenda-escola, na qual os meninos 

abandonados poderiam trabalhar na agricultura. Outras instituições foram criadas: 

primeiro, em 1873, a Escola de Aprendizes Marinheiros e, dois anos depois, o Asilo 

Agrícola Santa Isabel. Com essas medidas, o número de abandonos nas Rodas dos 

Expostos diminuiu significativamente, de 4.677 abandonos no período de 1869 a 1879 

para 1.153 entre 1889 a 1898 (Lima & Venâncio, 1991).  

A partir de 1860, surgiram inúmeras instituições de proteção à infância 

desamparada, de caráter público ou privado, tais como: casas pias e seminários, institutos 

de menores artesãos, asilos para crianças em desvalia, colégios para meninas enjeitadas, 

colônias agrícolas orfanológicas. Estas instituições eram filantrópicas e estavam em união 

com a fé cristã. Os religiosos e suas ordens fundaram asilos e orfanatos por todo o país, 

além de liceus de artes e ofícios. Esse modelo assistencial era fundamentado na doutrina 

higienista, prevalente na época. 

Contudo, existiam municípios em que não havia Rodas dos Expostos nas Santas 

Casas, conforme identificado por Marcílio (2010),  

Não havendo Roda dos Expostos das Santas Casas, o Conselho Municipal deveria 

acolher, encaminhar e manter a criação dos bebês encontrados expostos em seu 

território. Em alguns casos foram feitos registros em livros especiais. Os livros de 

registro dos expostos dos conselhos municipais são, pois, outra das importantes 

fontes de informações. Foram relativamente poucos os municípios que instituíram 
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Casa de Expostos, ou mesmo sem ela, que mantiveram uma escrituração sobre os 

expostos, sob sua responsabilidade. Em muitos casos, apenas sabemos que a 

municipalidade cuidava da criação de seus expostos, através dos livros de receita 

e despesa, onde aparece o item: “pagamento de amas dos expostos”. (p. 18) 

No estado do Rio Grande do Norte, ainda na época que era uma Capitania 

Hereditária, o abandono de crianças era recorrente, contudo, havia “uma prática constante 

de abandonos tidos como protetores” (Paula, 2010, p. 234). Os abandonos selvagens eram 

uma raridade. A capitania do Rio Grande do Norte estava subordinada 

administrativamente à Capitania de Pernambuco, mas esta não demonstrou preocupação 

nos registros das crianças expostas na Capitania do Rio Grande. Segundo Paula (2010), 

No período de 1760-1766, o abandono de recém-nascidos parece ter atingido a 

cifra de 7,6% do total de batismo, correspondendo em números absolutos, a 27 

crianças deixadas nas soleiras das portas da cidade do Natal. Mesmo assim, esses 

enjeitados parecem não ter sido alvo do controle cuidadoso dos bispos, ou de seus 

representantes, que visitavam a jurisdição eclesiástica de Natal. (p. 235) 

A própria sociedade que abandonava os expostos, os acolhia nos seus domicílios. 

Existia entre as pessoas da administração local e entre aquelas ligadas ao acolhimento dos 

expostos a prática de se tornarem padrinhos das crianças acolhidas, prática comum 

também entre os próprios casais donos das casas em que eram recebidas as crianças 

enjeitadas. Percebe-se que nessa Capitania, mais precisamente na freguesia de Nossa 

Senhora da Apresentação, da cidade do Natal, existia uma prática informal de acolher no 

domicílio os enjeitados, bem como a não participação do Estado e da Igreja (Paula, 2010). 

As Rodas, mesmo sendo alvo de inúmeras críticas, adentraram o século XX, com 

alterações no funcionamento e maior controle estatístico e sanitário. Ao todo foram 
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implantadas no país 15 Rodas dos Expostos nas Casas de Misericórdia no Brasil 

(Marcílio, 2010). A última roda foi fechada na década de 50 em Salvador/BA. 

Apesar do abandono em locais de assistência institucional ser o mais relatado nos 

estudos, no Brasil essa prática era mais comum nos domicílios. Segundo Marcílio (2006, 

p. 139), “essa foi a forma mais difundida de assistência aos sem-família, em todas as 

épocas e em todo o País”, mas, principalmente, em alguns lugares em que não havia a 

assistência institucional à criança abandonada. Scott e Bacelar (2010) detiveram-se ao 

estudo dessas infâncias, mais especificamente na Vila de Sorocaba Capitania de São 

Paulo, local de bastante fluxo de comerciantes.  Os interessados em abandonar seus filhos, 

os deixavam na porta da residência alheia, geralmente em casas de casais, e “a regra era 

a procura dos casais, numa provável tentativa de oferecer ao abandonado melhores 

condições de sobrevivência num domicílio teoricamente mais estável” (Scott & Bacellar, 

2010, p. 72).  

Os destinos dessas crianças eram diversos, podiam ser tratadas como filhos 

verdadeiros, como também como meros agregados. Marcílio (2006, p. 139) relata que 

“antes da instituição legal da adoção plena (1979), a situação dos filhos de criação no 

âmbito das famílias sempre foi muito ambígua. Ora eram aceitos como filhos da família, 

ora se confundiam com os serviçais da casa onde eram criados”. Essa prática estava 

associada tanto ao componente religioso, no exercício da caridade, como à possibilidade 

de complemento de mão-de-obra sem oneração para os que acolhiam tais crianças. 

 

A filantropia, os higienistas e as primeiras ações do Estado 

No Século XIX, por influência dos ideais da Revolução Francesa (1789-1799), a 

assistência à criança abandonada insere o Ensino de Ofícios aos meninos com as Casas 

de Educandos Artífices, nas quais se ensinavam a educação primária, musical e religiosa. 
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Nas forças armadas, Marinha e Exército, foram criadas as Companhias de Aprendizes de 

Marinheiros e Escolas/Companhias de Aprendizes dos Arsenais de Guerra (Rizzini & 

Rizzini, 2004).  

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o regime político 

democrático não garantiu os direitos básicos dos cidadãos brasileiros, fazendo com que 

muitos pais abandonassem os filhos, surgindo com isso, por parte do governo e diversas 

instituições, atendimentos sociais pautados na filantropia e criação de orfanatos para 

atender as pessoas pobres (Passetti, 2007).  

Após a independência, houve algumas mudanças com a ampliação e 

diversificação das instituições de atendimento (asilos de órfãos, escolas industriais e 

agrícolas, entre outras). O modelo de atendimento a essas crianças era reflexo, em parte, 

racionalidade científica da época: baseado em metas, métodos e resultados, a fim de que 

houvesse uma consciência dos deveres pessoais com a pátria. 

No início do período Republicano, foram criadas instituições de recolhimento de 

crianças e adolescentes indesejados das cidades. A primeira medida desse tipo foi o 

Decreto nº 145, de 11 de julho de 1893, que isolava os “vadios, vagabundos e capoeiras”, 

como eram tratados as pessoas de baixa renda e afrodescendentes, autorizando a fundação 

de uma colônia correcional, a fim da adequação dessas pessoas às normas sociais por 

meio do trabalho. 

A ideia difundida pela elite era a de criminalização da pobreza, eram propagadas 

concepções preconceituosas sobre essa parcela da população. Esses referenciais 

influenciaram como a grande maioria das pessoas pobres passaram a ser vistas. Tais 

pensamentos constituíram préconcepções, a saber: pessoas pobres, em sua maioria, 

trocavam de parceiros e constituíam famílias muito grandes; os filhos viviam sem as 

necessidades nutricionais básicas, sem frequentar a escola, crescendo sem a presença 
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regular dos pais; vivendo à margem das necessidades básicas e com dificuldades culturais, 

psíquicas, sociais e econômicas, sendo impelidos à marginalidade. A ideia difundida pela 

elite confiou ao Estado a tarefa de propor medidas para higienizar a pobreza (Rizzini, 

2008). 

Neste século, estava presente a concepção higienista e saneadora de saúde, que 

preconizava a atuação sobre os focos da doença e da desordem, assim moralizando e 

criminalizando a pobreza. É nítida uma divisão da pobreza em pobres dignos e pobres 

viciosos. Aos primeiros é delegada a tarefa de incutir valores morais na educação dos 

filhos. Os filhos dos pobres viciosos, por sua vez, precisavam ser salvos da “influência 

perniciosa” que os envolvia (Rizzini, 2008).  

As crianças eram classificadas por carências, havendo uma diferenciação na forma 

de denominá-las: o termo “menor” referia-se a uma infância desfavorecida, delinquente, 

carente e abandonada; criança, por outro lado, designava o filho de famílias com poder e 

dinheiro. Percebe-se uma visão ambivalente da infância: criança em perigo versus criança 

perigosa. Atualmente, essas visões ainda persistem na sociedade, uma vez que, 

infelizmente, os períodos históricos não são lineares, revelando-se coexistentes (Rizzini, 

2008). 

Esse período citado, até o ano de 1900, pode caracterizar uma política de 

assistência à infância concebida por Costa (1993) como pré-histórica, na qual não 

existiam ações que pudessem ser caracterizadas como uma política social destinada a esse 

público; a responsabilidade por algumas ações estava sob o encargo da Igreja Católica. 
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Ações sistematizadas pelo Estado: tribunais, leis e defesa nacional 

No século XX, instaura-se a infância como “questão social”1 e começam as 

primeiras tentativas de uma política voltada aos “problemas sociais”. A preocupação com 

o futuro do país estava atrelada às ações voltadas para a criança. A proteção à infância 

não era mais predominantemente caritativa ou religiosa, conforme outrora, mas visava 

proteger do mal tanto a criança quanto a sociedade. A concepção era de que a criança 

deveria estar inserida numa família capaz de seguir os parâmetros da moralidade 

estabelecida, caso contrário, poderia ser cassado o direito da criança de viver com a sua 

família. Para a criança pobre abandonada seria necessário criar um substituto à família, 

tarefa atribuída ao Estado, havendo, pois, uma instância jurídico-assistencial encarregada 

de educar e conter essa criança.  

Percebe-se, durante este período, a diminuição da influência da Igreja nas ações 

destinadas a essa parcela da população. Contudo, a assistência às crianças e adolescentes 

abandonados ou órfãos no início do século XX era ainda mal praticada. A concepção 

presente era depreciativa e de criminalização em relação à população alvo, concebia-se 

que as crianças e adolescentes de baixa renda sofriam de uma “degenerescência de raça”, 

eram propensos à “preguiça”, ao “parasitismo”, à “vadiagem”. As ações eram orientadas 

pelas práticas caritativas e as instituições eram do tipo asilar (Del Priore, 2009; Rizzini, 

2011). 

Além da mudança na concepção de infância, destaca-se, neste período, a 

influência dos imigrantes europeus que promoveram as primeiras lutas sindicais pelo 

direito do trabalhador, dando origem a políticas sociais como a primeira Caixa da 

                                                           
1 Termo utilizado em relação a determinados fenômenos sociais que a sociedade julga intoleráveis por 

ameaçar a ordem social, devendo ganhar prioridade absoluta nas ações dos governantes, tais como: 

homicídios, violência no trânsito, latrocínio, entre outros (Cohn, 2000). 
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Aposentadoria e Pensão (Ferroviários), a primeira política previdenciária em 1923 e o 

primeiro estabelecimento público de atendimento a “menores” do Distrito Federal (RJ), 

em 1922 (Costa, 1993; Rizzini, 2011).  

Ainda no âmbito da assistência à infância, a Lei Orçamentária Federal nº 4.242, 

de 5 de janeiro de 1921, criou o “Serviço de Assistência e Proteção à Infância 

Abandonada e Delinquente” que deu origem a duas novas instituições para crianças e 

adolescentes, à ampliação da Escola Correcional 15 de novembro, na qual havia a 

internação de menores a fim de “prevenir” a chamada “delinquência infanto-juvenil”, e à 

nomeação de um juiz de direito exclusivo para crianças e adolescentes. Outro decreto 

importante foi regulamentado pela Lei nº 16.272, de 20 de dezembro de 1923, que aprova 

a regulamentação da assistência e proteção de crianças e adolescentes abandonados e 

delinquentes, propondo medidas que contemplavam “desde a apreensão do menor nas 

ruas, passando pela fiscalização dos estabelecimentos, até as visitas às famílias” (Rizzini, 

2011, p. 244). 

A Justiça brasileira, então, se alia à assistência para complementar as suas ações. 

A legitimação de tal parceria se dá através da criação do Código de Menores de 1927, 

criado por Mello Mattos, juiz de menores da capital da República. Começa, assim, a 

implantação do primeiro sistema público de atenção às crianças e jovens em 

circunstâncias especialmente difíceis. Esse código solidificava as “Leis de Assistência e 

Proteção aos Menores”. Assim, foi o primeiro conjunto de leis conformado para crianças 

abandonadas e delinquentes. Previa que em relação ao “menor” de idade que aferisse 

atitudes antissociais e infratoras contra a sociedade seria cabível, por parte do Juiz, a 

destituição do poder e da tutela familiar. Aos “menores” havia a necessidade de assistir e 

proteger, estes poderiam ser avaliados com a finalidade de indicar qual atitude seria mais 

adequada. Para isso, a família da criança ou jovem era também investigada, sendo 
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“criados dispositivos de suspenção, perda e restituição do Pátrio Poder” (Rizzini, 2008, 

p. 135).  

Ainda na década de 1920 foi instituída a imputabilidade penal dos “menores”, 

fixada aos 14 anos. Também foram criados os “Tribunais de Menores” compostos por 

juízes e outros profissionais com o intuito de cumprir uma função jurídico-social, que 

muitas vezes era de internar os jovens. Para as crianças e adolescentes abandonados eram 

indicadas instituições de prevenção, uma para cada sexo. As crianças institucionalizadas 

trabalhavam 8 horas diárias e recebiam instruções básicas. Havia também os patronatos 

agrícolas em regiões rurais, nos quais a mão-de-obra infantil e juvenil era usada visando 

os mesmos ideais da instituição anterior. Os jovens “perniciosos” eram enviados à 

“Escola de Reforma”, em que aqueles condenados por algum delito ficavam na 

agricultura e os meninos absolvidos eram convocados a trabalhar na indústria com o 

objetivo de regenerar o caráter deles, a fim de que não mais praticassem atos hediondos 

(Rizzini, 2008). 

Com a Revolução de 1930 e a derrubada das oligarquias rurais que estavam no 

poder político, inicia-se a implantação de tímidas políticas sociais. Na Era Vargas (1930-

1945), há uma política mais nítida de proteção e assistência à infância e juventude com 

medidas que centralizam a assistência, primeiro no Distrito Federal e depois, em 1944, 

em todo o território nacional. A família e a criança pobre passam a ser objeto de ações do 

governo de Getúlio Vargas no período de 1940 a 1943.  

Em 1940, foi criada pelo governo uma política de proteção materno-infantil, por 

causa da entrada da mulher no mercado de trabalho, que provocou mudanças na estrutura 

e dinâmica das famílias. Essa política de proteção tinha o intuito de manter a estabilidade 

da família e garantir adequada educação da criança para ser um futuro trabalhador, através 

da educação profissional e o respeito à hierarquia. Para isso, foi instalado o Departamento 



34 
 

 
 

Nacional da Criança (DNCr), órgão que ficou responsável pela coordenação das ações 

dirigidas à criança e à família. Houve também a criação do Serviço de Assistência aos 

Menores (SAM), em 1942, como uma forma de centralizar o controle sobre as ações 

privadas e públicas dirigidas a esta população. O funcionamento do SAM se caracterizou 

como o de um sistema “penitenciário” para a população infanto-juvenil de idade, de 

natureza correcional-repressiva, havendo atendimento em internatos (reformatórios e 

casas de correção) para adolescentes autores de infração penal e patronatos agrícolas e 

escolas de aprendizagem de ofícios urbanos para os “menores” carentes e abandonados 

(Costa, 1993; Rizzini, 2011). 

 

Expansão das ações do Estado 

Durante os anos de 1942 e 1943, surgiram diversas instituições de cunho social e 

de alcance nacional, ligadas à figura da primeira dama do país Darcy Sarmanho Vargas 

(1895-1968), envolvendo tanto o governo como a iniciativa privada. Entre as entidades 

federais de atenção à criança e ao adolescente estavam: a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA): uma agência nacional de apoio aos combatentes da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) e suas famílias, depois à população de baixa renda; a Fundação Darcy 

Vargas, cooperação financeira que apoiava a implantação de hospitais e serviços de 

assistência materno-infantil; a Casa do Pequeno Jornaleiro, programa de atenção a 

meninos de baixa renda baseado no trabalho informal e no apoio assistencial e 

socioeducativo; a Casa do Pequeno Lavrador, programa de assistência e aprendizagem 

rural para crianças e adolescentes filhos de camponeses; a Casa do Pequeno Trabalhador, 

programa de capacitação e encaminhamento ao trabalho de crianças e adolescentes 

urbanos de baixa renda; a Casa de Meninas, programa de apoio assistencial e 

socioeducativo a adolescentes do sexo feminino com problemas de conduta. Essas 
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instituições ofereciam assistência e educação básica, estratégias de trabalho e geração de 

renda. Existiam outras instituições, tais como: Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, Serviço Social do Comércio, Serviço Social da Indústria, Companhia Nacional 

de Educandários Gratuitos (Costa, 1993; Rizzini, 2011).  

A atuação do SAM não foi a esperada e cultivou uma imagem negativa perante a 

sociedade. O atendimento realizado por esse órgão era de triar e internar os “menores 

desvalidos, abandonados e transviados” encaminhados pelo Juizado de Menores nos 

estabelecimentos existentes no país. Após a verificação da ineficiência do SAM, foi 

proposto a sua substituição por um novo órgão: o Instituto Nacional de Assistência a 

Menores (INAM). Este órgão teria mais iniciativa administrativa e financeira, bem como 

“o Estado assistiria aos “menores transviados, desvalidos e desajustados”, “integrando-

os na normalidade social”, através da sistematização, manutenção e auxílio aos 

educandários” (Rizzini, 2011, p. 269). 

Após o término da “ditadura” do Estado Novo, instaura-se um período um tanto 

peculiar no país. O poder político muda a Carta Constitucional em 1946, enchendo-se de 

inspiração liberal. Há uma tentativa de aprofundar as conquistas sociais e a criação de 

novas ações assistenciais, como a criação da Campanha Nacional de Merenda Escolar, a 

criação do SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência) e pela 

decadência do SAM (Costa, 1993).  

Esse período dura até meados de 1964, quando o país sofre um golpe militar, 

instaurando a Ditadura Militar (1964-1985). Na época houve uma reversão autoritária do 

poder, iniciada quando o presidente João Goulart (1919-1976) é deposto e o poder 

assumido por militares de alta hierarquia, cessando o período democrático.  

Durante esse período, a política social para a população infanto-juvenil é 

concebida e praticada como um meio para atingir fins específicos. Dessa maneira, o gasto 
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social público passa a atender e a fortalecer a determinados segmentos do setor 

empresarial, como o Banco Nacional de Habitação (BNH), o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e apenas algumas das necessidades 

básicas dos segmentos mais vulneráveis da população são contempladas. 

Os programas sociais são de cunho de controle social das populações pobres, há 

uma regionalização das decisões de ações que deveriam ser federais e os programas não 

recebem as verbas repassadas pelo governo federal. Entre os programas sociais criados 

para a assistência à infância e à juventude estão a Lei 4513/64 que instaura a Política 

Nacional de Bem-Estar do Menor e a Lei 6697/79 (Código de Menores), que propõe 

“proteção” e vigilância aos “menores” em situação irregular. Essas políticas públicas se 

destinavam a menores que não tinham atendidas necessidades básicas, sem “pais capazes 

de mantê-los” e se aplicava sem distinção ao menor “carente”, abandonado e ao infrator 

(Costa, 1994). 

Na década de 1960, a criança abandonada é alvo de visão e explicações em que 

imperam as causas individuais de cunho psicológico, o que resulta em soluções 

dicotômicas: adoção (prévia declaração de estado de abandono) ou estratégias de 

manutenção e reforço dos vínculos familiares (Mendez & Costa, 1994). 

Nessa década, o Estado brasileiro não atuou com eficácia na assistência ou na 

proteção à infância desvalida. As suas ações eram voltadas ao estudo, vigilância, controle 

e repreensão dos menores de idade que não seguissem as regras e normas sociais. 

A Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM) foi realizada em todo o 

país, através de uma gestão centralizadora e vertical, tendo como órgão nacional a 

Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e órgãos executores as 

Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEM) – estas últimas tinham um 

enfoque correcional-repressivo, concebiam a criança como ameaça social; sendo o 
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menino de baixa renda comparado ao menino de classe média, estava sempre em falta, 

como “um feixe de carências”. (Costa, 1993). 

 

O “menor” em situação irregular e como forma de segurança nacional 

Nos anos 70, a assistência estava baseada na institucionalização compulsória de 

crianças e adolescentes. Os órgãos criados na década anterior faziam a 

“apreensão/triagem/rotulação/deportação e confinamento”; alguns setores da sociedade 

recriminavam essas práticas, considerando-as perversas e com resultados ineficazes. 

Nessa década, criou-se o Plano de Integração Menor-Comunidade (PLIMEC) que foi 

implantado em todo o país através dos Núcleos Preventivos cuja função era atender à 

criança e ao adolescente em seu meio de origem. Em 1975, o Estado é inserido como 

protagonista solidário do plano, mas mesmo assim o PLIMEC fracassa (Costa, 1993). 

A visão da infância como problema social foi uma preocupação incipiente até a 

década de 70. Esta década, porém, foi marcada por intensa discussão acerca da situação 

das crianças em desvalia social. Em 1979, foi aprovado o Estatuto de Menores, no qual 

se tratava da discussão dos “menores” em situação irregular (carentes e autores de 

infrações) visando à inserção em instituições totais: os internatos. Esse estatuto torna 

oficial o papel da FUNABEM. A visão presente nesse código é de que os alguns pais 

eram incapazes de exercer seu papel parental, cabendo ao Estado a intervenção nas 

famílias. Ainda nessa década, surgiram os movimentos que pediam o redirecionamento 

da política de atenção à criança e ao adolescente (Rossetti-Ferreira, Serrano, & Almeida, 

2011). 
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Democratização, mudança de visão e crise: crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos 

Na década de 80, houve a redução do poder militar, verificando-se alguns avanços 

políticos que marcaram o início do processo de democratização do país. Durante o início 

dessa década, vários setores da sociedade começaram a refletir sobre as diversas 

realidades das crianças e adolescentes do Brasil. Um grupo técnico do Fundo das Nações 

Unidas (UNICEF), da FUNABEM e da Secretaria de Ação Social (SAS) do Ministério 

da Previdência e Assistência Social começou o Projeto Alternativas de Atendimento a 

Meninos de Rua. Esse grupo formado nos anos anteriores começou a buscar experiências 

bem sucedidas no atendimento a meninos e meninas de rua. Durante os anos de 1984 a 

1986, esses grupos começam a organizar um movimento nacional a favor dos meninos e 

meninas de rua. Em maio de 1986, em Brasília, aconteceu o I Encontro Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua. Crianças e adolescentes denunciavam a constante e 

sistemática violação de direitos por diversos setores da sociedade, bem como as difíceis 

condições de existência a que estavam submetidos. Esse evento mobilizou setores da 

sociedade envolvidos na implementação dos direitos das crianças e adolescentes: a frente 

Nacional de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes; a Pastoral do Menor da 

CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil); o Movimento Nacional Meninos e 

Meninas de Rua; e a Comissão Nacional Criança e Constituinte. Em setembro de 1986, a 

Portaria Interministerial nº 449 cria a Comissão Nacional Criança e Constituinte que 

realiza um amplo processo de sensibilização, conscientização e mobilização da opinião 

pública e dos constituintes com o lema de que fosse tratada a emenda “criança prioridade 

nacional” (Costa, 1993).  

Esses movimentos sociais pediam mudanças nos direitos da criança e do 

adolescente, como também nas formas de atenção aos mesmos. A Constituição Federativa 
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do Brasil, de 1988, fez com que aflorasse tal discussão a partir do artigo 227 que trata dos 

direitos da criança e do adolescente como absoluta prioridade: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

As entidades não governamentais uniram-se no Fórum Nacional Permanente de 

Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A 

articulação se deu em torno de três princípios básicos: respeito à identidade, à autonomia 

e ao dinamismo de cada uma das entidades-membro. 

Neste período, vincularam-se em torno da criação de uma legislação específica 

voltada a crianças e adolescentes: o mundo jurídico (juízes, promotores de justiça, 

advogados e professores de Direito), as políticas públicas (assessores progressistas da 

Funabem) e dirigentes e técnicos dos órgãos estaduais (reunidos no Fórum Nacional de 

Dirigentes de Políticas Estaduais para a Criança e o Adolescente- FONACRIAD); e os 

movimentos sociais (Fórum DCA, algumas entidades não governamentais, Ordem dos 

Advogados do Brasil -OAB, Sociedade Brasileira de Pediatria -SBP, Associação dos 

Fabricantes de Brinquedos -ABRINO). 

O movimento social convocou, liderou e uniu os outros protagonistas do 

movimento pró Estatuto, buscando-se mudanças no panorama legal, reordenamento 

institucional e melhoria das formas de atenção direta à criança e ao adolescente. 

Os resultados desse movimento promoveram mudanças no panorama legal 

(aprovação do artigo 227, aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente - 1990), no 

reordenamento institucional (extinção da FUNABEM e sua substituição pelo Centro 
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Brasileiro da Infância e da Adolescência - CBIA; criação nos Estados e Municípios de 

instâncias colegiadas) e na atenção básica (implantação de serviços de assistência 

psicossocial e jurídica). 

O impacto gerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente foi verificado nos 

diversos setores envolvidos na política de atendimento aos Direitos da Criança e do 

Adolescente no Brasil. 

No desfecho deste percurso histórico, é importante ressaltar que a mobilização 

nacional no campo dos direitos de crianças e adolescentes é diretamente influenciada pelo 

contexto internacional. Brevemente, podemos destacar que, no campo internacional, as 

questões referentes à violação de direitos da criança e do adolescente foram evidenciadas 

no início do século XX, com as situações enfrentadas pela infância e juventude durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Neste período, a Sociedade das Nações Unidas 

adotou a primeira Declaração de Genebra (1924) que contemplava os direitos das 

crianças. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1945, e, em 1947, a UNICEF, a qual possui como lema a defesa e a promoção 

dos direitos da criança. Em 1959, durante a Assembleia das Nações Unidas, foi aprovada 

sem ressalvas a Declaração dos Direitos da Criança, decreto normativo a nível 

internacional que expressou a proteção jurídica e política da infância, bem como uma 

mobilização por um novo sentido a ser atribuído à infância. O ano de 1979 foi considerado 

o Ano Internacional da Infância, o qual serviu para colocar em evidência a necessidade 

de normativas mais expressivas e efetivas nesse campo. As mobilizações propostas nessa 

época sensibilizaram e trouxeram a possibilidade de reflexão para a aprovação da 

Convenção dos Direitos da Criança (CDC). Tal mobilização contribuiu para que vários 

países pudessem garantir a responsabilidade por ações e legislações mais comprometidas 

com o respeito à infância. A trama internacional exposta influenciou de maneira assertiva 



41 
 

 
 

nos avanços da legislação brasileira, tanto no tocante à Constituição Federativa de 1988, 

como ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990. 

Foi na década de 90 que houve a promulgação e implantação do ECA, 

fundamentado na Doutrina da Proteção Integral. Neste documento há uma mudança de 

paradigma no olhar dirigido à criança e ao adolescente, que agora são concebidos como 

sujeitos de direito, em condição peculiar de desenvolvimento humano. De acordo com 

Álvares (2009), 

A Doutrina da Proteção Integral deve primar pela atenção aos princípios de 

superioridade e indivisibilidade do interesse da criança, ou seja, o interesse da 

criança deve prevalecer acima de qualquer outro interesse da sociedade, devendo-

se garantir todos os direitos desses sujeitos e não apenas direitos isolados. (p.68) 

O ECA institui modificações em relação à institucionalização, considerando o 

“abrigo” como uma medida de proteção, com caráter provisório e excepcional, para 

crianças e adolescentes considerados em situação de vulnerabilidade social. Outra 

contribuição do documento refere-se à criação de órgãos permanentes e autônomos: os 

Conselhos Tutelares, responsáveis pela defesa dos direitos e interesses da infância e 

adolescência. 

Com o ECA, a responsabilidade sobre a questão da infância e juventude foi 

ampliada para a sociedade, que passa a ter legitimado o dever de auxiliar o Estado nas 

ações de prevenção e promoção dos direitos da criança e do adolescente. A proposta do 

Estatuto é inovadora e audaciosa, articula um sistema que garante a prevenção e a 

assistência ao público alvo. A legislação proposta busca fortalecer a instituição familiar 

em seu papel de proteção à criança e ao adolescente. Contudo, a busca de efetivação dos 

princípios e diretrizes apontados no ECA revela numerosos e complexos desafios. Não se 

pode negar os avanços advindos da Doutrina da Proteção Integral, mas muito ainda 



42 
 

 
 

precisa ser feito no sentido da garantia dos direitos básicos de crianças e adolescentes no 

Brasil.  

No tocante às famílias, a compreensão da questão em pauta neste trabalho requer 

um olhar às mães que protagonizam o “abandono” e entrega de crianças e adolescentes à 

justiça no Brasil. 

 

1.2 As histórias de mães que abandonam, que entregam seus filhos para famílias 

substitutas e/ou são destituídas do poder familiar 

 

 O texto que segue busca abordar a temática da adoção, foco deste trabalho, 

ampliando o olhar para as mães biológicas, aquelas que, neste contexto, abandonam os 

filhos, entregam estes à justiça, visando a sua colocação em uma família substituta, 

entregam seus filhos diretamente a outras famílias para criá-los ou têm o seu poder 

familiar destituído, a despeito de uma escolha própria, por não conseguirem prover aos 

filhos o necessário cuidado e proteção. Os termos abandono, entrega ou doação de 

crianças têm sido utilizados na literatura nestes casos, muitas vezes de forma indistinta, 

sem considerar as nuanças que envolvem cada uma destas situações. 

A história da humanidade demonstra que a concepção de infância foi mudando 

com o passar dos anos, devendo ser a compreensão deste construto necessariamente 

situada historicamente. Temos, pois, diferentes infâncias, a depender do momento 

histórico e do contexto social. Considerando o exposto, ressalta-se que apenas em séculos 

recentes podemos verificar o aprimoramento do cuidado e a dedicação dos familiares para 

com as crianças e adolescentes. Em tempos bem remotos, percebe-se a prática do 

abandono como algo comum e incentivado, como na Grécia Antiga, na qual existia o ato 

ektithenai, quando um dos pais, a fim de se livrar do filho recém-nascido, o colocava em 
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um lugar selvagem, desejando que ele morresse, mas sem usar as próprias mãos. Há 

também casos similares relatados na Bíblia, na cultura judaica e na literatura clássica 

(Weber, 2000; Soejima & Weber, 2008). 

 Para Weber (2000), no Brasil, “o fenômeno [do abandono] está fortemente 

associado à proibição legal do aborto, à miséria, à falta de esclarecimento à população e 

à condenação pelo filho ‘ilegítimo’” (p. 32).  

 Apesar do abandono e entrega de crianças serem fenômenos recorrentes no Brasil, 

as famílias biológicas das crianças e adolescentes que vivenciam tais situações são pouco 

aludidas nos estudos desenvolvidos sobre temáticas que perpassam a separação da família 

de origem e a adoção. Essas famílias permanecem na invisibilidade, sendo raramente 

consultadas nas pesquisas. Do mesmo modo, são escassos os estudos publicados acerca 

dos efeitos psicológicos nessas famílias, a curto e em longo prazo, do abandono/entrega 

de filhos à justiça ou a famílias substitutas (Gere, 1994).  

 O fenômeno do abandono/entrega de crianças retrata uma realidade social crônica 

e grave, ligada ao modo de produção e exclusão do sistema capitalista, a qual é pouco 

discutida e lembrada apenas em situações de repercussão midiática. Parece que o mito do 

amor materno2 dificulta a reflexão objetiva e clara que essa situação de crianças e 

adolescentes demanda. Essa realidade é pouco abordada na mídia e no meio acadêmico, 

havendo, quando a temática se faz presente, uma tendência à culpabilização materna 

(Motta, 2006). 

 A discussão sobre esse fato é extremamente relevante, uma vez que não se percebe 

ações por parte do Estado, no âmbito das políticas públicas, que possibilitem às mães e 

                                                           
2 Badinter (1985) advoga que o amor materno não é natural e instintivo, sendo essa ideia um mito. Com 

base nos fatos da sociedade francesa do século XVII, demonstra como o chamado “instinto materno” é uma 

construção cultural e histórica. 
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pais em situação de vulnerabilidade social e pessoal a continuidade do cuidado a seus 

filhos. A população em questão permanece à margem de uma assistência efetiva e, assim, 

não se pode ampliar a visão sobre a temática do abandono/entrega de crianças à justiça 

(Gere, 1994; Motta, 2006). 

 O abandono/entrega da criança é feito, comumente, pela mãe, o que retrata um 

contexto mais amplo que envolve questões sociais, como a extrema pobreza, e, em 

especial, concepções de gênero em nosso país. Segundo Motta (2006), essas mulheres 

não chegam ao judiciário, pois a atitude social geralmente é preconceituosa em relação a 

elas. A autora percebe que “antes de entregar a criança em adoção, a mãe biológica é 

frequentemente ‘cortejada’ e ‘lembrada’: lança-se mão do amor materno que é apontado 

à mulher, que chega, às vezes, a ser aconselhada a entregar o filho por amor a ele” (pp. 

20-21).  Essa mesma mãe, entretanto, após entregar a criança à adoção, recebe uma forma 

de tratamento que a deixa à margem do processo e a responsabiliza, negativando o ato e 

a desmoralizando. “Configura-se assim a postura paradoxal que caracteriza a atitude em 

relação a estas mulheres no decorrer de todo o processo: de um lado, a expectativa para 

que a entrega se concretiza; de outro, a censura feroz em relação à mesma” (Motta, 2006, 

p. 21). 

 Nos documentos que balizam o processo de adoção (ECA -1990 e Lei 12.010 -

2009) busca-se a garantia dos direitos da criança, mas há uma lacuna no que ser refere à 

mãe que entrega o seu filho para adoção, não havendo a previsão de qualquer assistência 

a esta, a qual é “abandonada” pelo Estado. 

 Embora a condição socioeconômica não seja, per si, motivo legítimo para o 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes, na prática, há um grande número 

deles que estão sob tal medida protetiva pela dificuldade da família em exercer, de forma 

apropriada, a função de cuidado e proteção desta faixa etária, sendo tais dificuldades, 
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entretanto, desdobramentos da condição socioeconômica referida. Essa situação aponta 

que cuidar da família pode ser o caminho mais profícuo para cuidar da criança. 

 No caso do abandono, as crianças não são entregues pela família ao judiciário ou 

a outra família, geralmente pela vergonha e/ou temor que as mães sentem. A sociedade 

impõe um estigma muito forte a essas mulheres, tomando por base o livre arbítrio da mãe 

e sem considerar a sua condição de vulnerabilidade pessoal e social. Vale salientar, ainda, 

que algumas dessas mães fazem a escolha pelo abandono do filho ainda no puerpério, 

período bastante instável para a mulher, visto que a ação dos hormônios é intensa, 

podendo alterar o seu comportamento (Motta, 2006). 

 Essas mães geralmente não são ouvidas, nem acolhidas e as consequências são 

graves. De acordo com Motta (2006), a separação entre a mãe e a criança geralmente está 

ancorada num luto interminável que pode afetar todas as suas relações sociais. Muitas 

mulheres não conseguem elaborar o luto pela perda do filho e podem ter diversas 

gravidezes de repetição como uma forma de preencher o vazio pelo abandono da criança. 

 É importante considerar que o anonimato e a “privacidade” geralmente 

incentivados nos processos de adoção podem estar mascarando histórias diversas, e até 

mesmo situações nas quais as mães não possuem o poder de escolha e decisão. 

 Freston e Freston (1994) realizaram uma pesquisa na Enfermaria de Obstetrícia e 

Neonatologia do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM). Nesse local 

entrevistaram 58 casos de “doação” de recém-nascido. Os autores, então, traçaram um 

perfil predominante de mães “solteiras”, com mais de 20 anos, migrantes de outros 

Estados, com baixa escolaridade, baixa renda e que geralmente engravidavam numa 

relação instável. A maioria dos casos evidencia a relação entre a baixa remuneração 

“pouca educação formal; marginalização do mercado formal de trabalho; ingresso salarial 
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inconstante” e o fator familiar “enfraquecimento da família extensa pela migração; 

ausência de companheiro”. 

 Motta (2001), a partir de ampla experiência com a temática em foco, considera 

que o padrão de apego e estilo parental, característicos de cada mulher, são fatores de 

peso na decisão de entrega ou não da criança, associados à situação socioeconômica que 

esteja sendo vivida ou a quaisquer outras situações adversas. 

 O estudo de Soejima e Weber (2008) demonstra que mães submetidas à 

negligência em suas vidas pregressas conduzem tais práticas às suas experiências 

maternas. As mães entrevistadas confirmaram a precariedade do relacionamento afetivo 

com seus pais. Além disso, afirmaram que recebiam, no período da infância, frequentes 

punições e que não tinham uma boa comunicação com seus genitores. As pesquisadoras 

concluem que as mães do estudo, que abandonaram seu (s) filho (s), foram filhas 

abandonadas, inseridas em uma infância marcada por maus-tratos e negligência parental. 

 As mães que entregam são, em sua maioria, mães excluídas ou incluídas de 

maneira perversa no sistema social. Elas “abandonam”, muitas vezes, porque foram 

“abandonadas” pelas políticas públicas e pela sociedade.  

 O contexto do acolhimento institucional revela a condição de mães/pais que, a 

despeito de não entregarem seus filhos para adoção ou os abandonarem, são separados 

dos mesmos por decisão da justiça. Trata-se, igualmente, de famílias que não conseguiram 

prover aos filhos o necessário cuidado e proteção, mas que não chegaram a decidir pela 

atribuição a qualquer “outro” de tal responsabilidade. Nestes casos, há comumente uma 

denúncia de negligência ou outros tipos de maus-tratos e a criança é colocada em medida 

protetiva, a despeito da escolha dos pais. Tem-se, uma vez mais, um contexto complexo, 

em que a garantia de proteção da criança/adolescente deve ser priorizada, considerando-
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se, inclusive, a Doutrina do melhor interesse da criança, por sua condição peculiar de 

desenvolvimento, mas em que a família também deve ser alvo de assistência e cuidado. 

 

2. DA SEPARAÇÃO DA FAMÍLIA DE ORIGEM À ADOÇÃO TARDIA: COMO 

FICA A CRIANÇA? 

 

2.1 O acolhimento institucional como medida protetiva 

 

 A Constituição Federal de 1988 refere-se à Assistência Social, colocando-a 

articulada com a Saúde, a Previdência Social e ao Sistema de Garantia de Direitos. A 

partir disso, constitui-se o Sistema Brasileiro de Seguridade Social, no qual a Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, começa a 

ser reconhecida como política pública que deve garantir direitos e promover a cidadania 

de vários estratos da população, os quais estão inseridos em um contexto de profundas 

desigualdades sociais.  

Tomando por base as deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência 

Social (2003) e as diretrizes orientadas pela LOAS, foi aprovada a construção e 

implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2005, estabelecendo, 

assim a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). A PNAS efetua e otimiza 

os modos de gestão e financiamento da política de Assistência Social. O SUAS orienta 

que sua intervenção seja realizada por meio de duas grandes estruturas articuladas entre 

si: a Proteção Social Básica, que é responsável pela atenção básica, e a Proteção Social 

Especial, circunscrita às ações de média e alta complexidade.  

A Proteção Social Básica tem por objetivo “prevenir situações de risco por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 
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familiares e comunitários” (BRASIL, 2005, p.33), tendo como órgãos apoiadores do 

sistema os Centros de Referência da Assistência Social e os Serviços de Proteção Básica.  

A Proteção Social Especial “é a modalidade de atendimento assistencial destinada 

a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 

substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 

situação de trabalho infantil, entre outras” (p. 37). Está dividida em Proteção Social 

Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade. No 

primeiro, estão os serviços que proporcionam atendimento às famílias e indivíduos que 

têm seus direitos violados, contudo os vínculos familiar e comunitário não foram 

rompidos, serviços como: Serviço de Orientação e Apoio sociofamiliar, Plantão Social, 

Abordagem de Rua, Cuidado no Domicilio, Serviço de Habilitação e Reabilitação na 

comunidade das pessoas com deficiência e acompanhamento de Medidas socioeducativas 

em meio-aberto (Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – 

LA). No segundo, os serviços oferecem proteção integral (moradia, alimentação, 

higienização e trabalho protegido) para pessoas e famílias que estão sem referências ou 

em situação de risco, quando é necessária a retirada do seio familiar e/ou comunitário.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990) destaca-se, conforme já 

exposto, como símbolo de uma mudança paradigmática sinalizada pela Doutrina da 

Proteção Integral, que tem como fundamento essencial a trilogia liberdade-respeito-

dignidade (Moreira & Miranda, 2011). Tal Doutrina conduziu a uma nova proposta de 

atenção às crianças e adolescentes, com desdobramentos no tocante ao acolhimento 

institucional.  

Indiscutivelmente, a família, quando cumpre o papel de preservar e promover a 

integridade e o desenvolvimento físico, psíquico e social, é o melhor lugar para a criança. 
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A qualidade dos cuidados parentais que uma pessoa recebe na infância é vital para a sua 

sobrevivência e saúde mental. No entanto, nem sempre os pais conseguem 

responsabilizar-se pelos cuidados dos filhos. Trata-se de um cenário complexo. A falta 

de condições de saúde, econômicas, sociais e culturais, de políticas públicas eficazes 

dirigidas à família em situação de vulnerabilidade, aponta que os fracassos familiares são 

também fracassos sociais. As famílias que vitimizam, que abandonam suas crianças são 

também famílias abandonadas (Albornoz, 2009). 

Para assegurar os direitos da criança que se encontra em situação de vitimização 

no contexto familiar, o poder judiciário pode recorrer à medida de Acolhimento 

Institucional. Trata-se de medida excepcional, devendo constituir-se numa proteção 

temporária à criança enquanto são garantidas as condições necessárias para o retorno à 

família de origem ou, na impossibilidade disto, colocação em família substituta (Senado 

Federal, 2006). 

As instituições que desenvolvem a assistência institucional a esse público são 

orientadas pelo ECA a adotar os seguintes princípios:  

I - preservação dos vínculos familiares; II - integração em família substituta, 

quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem; III - 

atendimento personalizado e em pequenos grupos; IV - desenvolvimento de 

atividades em regime de co-educação; V - não desmembramento de grupos de 

irmãos; VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes abrigados; VII - participação na vida da comunidade local; 

VIII - preparação gradativa para o desligamento; IX - participação de pessoas da 

comunidade no processo educativo. (Senado Federal, 2006, pp. 24-25) 
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O dirigente da instituição de acolhimento é equivalente, nos parâmetros judiciais, 

ao guardião, pessoa obrigada a prestar a assistência e zelar pelos direitos da criança e do 

adolescente. O acolhimento pode tanto ser institucional como familiar.  

O Acolhimento Institucional se configura como medida de alta complexidade no 

Sistema de Assistência Social, conforme preconizado pela Lei Orgânica de Assistência 

Social – LOAS, de 1993 (Figueiró, 2012). 

Em 2006, através de um processo participativo e cooperativo, envolvendo todos 

os poderes e esferas de governo, da sociedade civil organizada e organismos 

internacionais foram levantados subsídios posteriormente apresentados ao Conselho 

Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CONANDA e ao Conselho Nacional 

de Assistência Social – CNAS que estruturaram O Plano Nacional de Promoção, Proteção 

e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 

Este plano (Brasília, 2006) estabelece que:  

Crianças e adolescentes têm o direito a uma família, cujos vínculos devem ser 

protegidos pela sociedade e pelo Estado. Nas situações de risco e enfraquecimento 

desses vínculos familiares, as estratégias de atendimento deverão esgotar as 

possibilidades de preservação dos mesmos, aliando o apoio socioeconômico à 

elaboração de novas formas de interação e referências afetivas no grupo familiar. 

No caso de ruptura desses vínculos, o Estado é o responsável pela proteção das 

crianças e dos adolescentes, incluindo o desenvolvimento de programas, projetos 

e estratégias que possam levar à constituição de novos vínculos familiares e 

comunitários, mas sempre priorizando o resgate dos vínculos originais ou, em 

caso de sua impossibilidade, propiciando as políticas públicas necessárias para a 

formação de novos vínculos que garantam o direito à convivência familiar e 

comunitária. (p. 16) 
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No presente Plano, o Acolhimento Institucional poderá ser oferecido nas 

modalidades: Abrigo Institucional, Casa de Passagem, Casa Lar e República. Todas essas 

modalidades conformam “Programas de abrigo”, previstos no artigo 101 do ECA (1990). 

As entidades públicas e privadas que desenvolvem esses tipos de programa devem ser 

registradas e inscritas nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e de Assistência Social, devendo cumprir as determinações estabelecidas no 

Estatuto sobre suas atividades e instalações.  

O abrigo institucional é uma modalidade de acolhimento para pequenos grupos de 

crianças e adolescentes, funcionando em regime integral, a partir de normas e regras 

estipuladas por entidade ou órgão governamental ou não-governamental. 

A Lei 7.644 (1987), garante que as Casas-Lares devem estar submetidas às 

normatizações determinadas pelo ECA. Nestas, o atendimento é oferecido em unidades 

residenciais, com um cuidador residente que se responsabiliza pelo cuidado de até 10 

crianças e/ou adolescentes, devendo receber para tal supervisão técnica. Essas instituições 

possuem a estrutura de residências privadas podendo estar inseridas em bairros 

residenciais.  

As Casas de Passagem, por sua vez, devem constituir-se em modalidade de 

acolhimento de curtíssima duração, na qual se realiza um diagnóstico eficiente, com o 

intuito de reintegrar a criança à família de origem ou, na impossibilidade deste retorno, 

encaminhá-la para uma família substituta. Tal instituição de acolhimento atende crianças 

e adolescentes em grupo, em caráter integral, seguindo os parâmetros de modalidade 

institucional estabelecidos pela lei.  

A República de jovens constitui-se como uma modalidade que visa à transição da 

vida institucional para a vida autônoma após a maioridade e o desligamento, sem contar 

com as características de ambiente familiar (Brasília, 2006).  
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O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária situa dentre as determinações que os 

serviços de acolhimento devem atender (Brasília, 2006): promover a preservação do 

contato da criança e do adolescente com a sua família de origem, salvo determinação 

judicial em contrário; propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança e 

do adolescente, ao estabelecimento de uma relação afetiva e estável com o cuidador e que 

favoreça o vínculo entre grupos de irmãos; preparar gradativamente a criança e o 

adolescente para o processo de desligamento, seja nos casos de reintegração à família de 

origem ou de encaminhamento para adoção; garantir a manutenção de registros que 

contemplem a história de cada criança e considerar a individualidade das crianças em 

acolhimento. 

Com a promulgação da Lei 12.010 (2009), conhecida como a Nova Lei da 

Adoção, é estabelecido que a expressão Acolhimento Institucional seja utilizada, em 

detrimento das demais usadas anteriormente (orfanato, centro de adoção e abrigo 

institucional) e modificam-se as práticas na atuação dos atores envolvidos nesse campo. 

Nas ações para com a criança e adolescente, deve ser priorizada a manutenção ou 

reintegração em sua família de origem (nuclear ou extensa). O afastamento desses seres 

em desenvolvimento do convívio familiar é competência exclusiva da autoridade 

judiciária. Além disso, institui que seja realizado pela equipe multidisciplinar o Plano 

Individual de Atendimento (PIA) e a criação do Cadastro Nacional de Crianças e 

Adolescentes, no qual devem estar registrados todos os casos que se encontram em 

Acolhimento Institucional (Rossetti-Ferreira et al., 2011). 

Ademais, agora toda criança ou adolescente que se encontrar em situação de 

acolhimento institucional ou familiar deverá ter sua situação judicial revista, no máximo 

a cada 6 meses, devendo ser elaborado para tal um relatório por uma equipe 
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multidisciplinar. O tempo máximo para permanecer em um programa dessa natureza é de 

até 2 anos, a não ser em casos de extrema necessidade, comprovada por autoridade 

judiciária.  

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda (2009), 

criou as Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes, que trata da regulamentação dos serviços de acolhimento para crianças e 

adolescentes com a ajuda do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, bem 

como o acolhimento familiar. Este último consiste na inclusão de criança/adolescentes, 

por meio de medida protetiva, em residências de famílias acolhedoras cadastradas, 

selecionadas, capacitadas e acompanhadas pela equipe profissional do Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora, de forma temporária até a reintegração da criança 

à família ou seu encaminhamento para família substituta (Rossetti-Ferreira et al., 2011). 

As crianças e adolescentes são encaminhados às instituições de acolhimento por 

iniciativa de sua própria família, pelo Conselho Tutelar, pelas Delegacias responsáveis 

pela criança e adolescentes, pelo Juizado da Infância e Juventude, entre outros meios 

(Rizzini & Rizzini, 2004). 

Toda criança ou adolescente em acolhimento deve possuir um auto processual no 

Poder Judiciário e no Ministério Público. A família pode requerer um advogado para se 

defender das acusações e o Juiz da Infância e Juventude pode requisitar um estudo 

psicossocial.  

Se a opção for pelo afastamento do meio familiar, ocorre o acolhimento. Deve 

então ter início um trabalho de reintegração familiar, o qual é um processo gradativo, 

planejado e acompanhado pela equipe multidisciplinar do serviço de acolhimento com o 

objetivo de fortalecer as relações familiares e as redes sociais de apoio da família. Além 

disso, deve-se encaminhar a família para a rede de serviço local (serviços de saúde e 
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educação, Centro de Referência em Assistência Social- CRAS, Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social- CREAS), buscando-se o envolvimento da família 

extensa e da comunidade, que devem atuar como referência para o núcleo familiar em 

vulnerabilidade (Rossetti-Ferreira et al., 2011). 

Assim, é no Acolhimento Institucional que se decide qual será o destino da criança 

e/ou do adolescente abrigado: reinserção ao núcleo familiar ou a destituição do poder 

familiar e encaminhamento para o Cadastro Nacional de Adoção (CNA). 

 

3. O PROCESSO DE ADOÇÃO TARDIA 

 

3.1 De família a família: histórias que desafiam a legislação em vigor  

 

A adoção consentida ou adoção por consentimento da família de origem é a prática 

de mães e pais biológicos entregarem o (a) filho (a) para adoção de terceiros por eles 

escolhidos. Essa modalidade de adoção também é conhecida como adoção pronta, 

dirigida, direcionada, adoção por iniciativa própria ou adoção intuitu personae (Gois, 

2013). 

Na definição de Souza (2009): 

A adoção dirigida ou direcionada ou intuitu personae é aquela decorrente do ato 

no qual a (os) genitora(es), por não desejar(em) ou não possui(rem) condições 

financeiras e/ou emocionais de cuidar do seu filho, opta(m) por doá-lo a um 

terceiro (sem observar o cadastro de adotantes previsto no art. 50 do ECA), que 

passa a exercer a guarda de fato da criança e, posteriormente, requer a sua adoção. 

(p. 184) 
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A adoção consentida tem bases históricas. Na história do Brasil, há referência à 

circulação de crianças - trânsito de crianças entre a casa dos pais, avós, madrinhas e 

vizinhos, no qual há uma transferência parcial e momentânea dos direitos e deveres 

paternos, sendo uma prática informal que deixa de fora a regulamentação do Estado. Os 

“filhos de criação”, crianças entregues para criação por outras famílias, geralmente de 

confiança da família biológica, e que viviam de forma definitiva na família adotiva sem 

o processo de adoção ter passado pela Justiça, também é parte de nossa história. A adoção 

não era legalizada e o infante era criado, ou como filho ou como agregado da família 

(Gois, 2013; Mariano & Rossetti-Ferreira, 2007).  

 As raízes culturais em alguns locais do Brasil ainda privilegiam a solidariedade 

de parentes e amigos para o cuidado de crianças. Na cultura nordestina, em especial, 

parece ser comum a prática de crianças residirem com outras famílias em prol de seu bem-

estar ou para suprir a falta de filhos para um casal, isso não parece constituir, per si, um 

problema para a criança ou para os demais envolvidos, a despeito da informalidade do 

processo, que desconsidera os parâmetros legais vigentes. Tal prática de buscar na rede 

pessoal ou social alternativas de proteção à criança, entretanto, vem se transformando 

após a implementação do ECA e da responsabilidade legal adquirida por diversas 

instituições - escola, unidades de saúde, etc., não sendo bem vista pelo meio jurídico e 

por alguns setores da sociedade (Gois, 2013). 

A atual adoção consentida deriva das práticas supracitadas. Para alguns autores, 

como Gois (2013), a prática da adoção por consentimento da mãe ou pais biológicos é 

hoje uma modalidade legalizada: “as adoções consentidas constituem uma modalidade 

legal de adoção; logo, sua concretização se faz no Poder Judiciário, após as devidas 

avaliações do assistente social e do psicólogo, manifestação do promotor público e 

deliberação do juiz de direito” (p. 20). A visão de Gois (2013), no entanto, não é 
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consensual entre os estudiosos do instituto da adoção e magistrados, sendo a adoção 

direcionada um assunto polêmico e pouco discutido.  

É importante avaliar se essa modalidade de adoção observa o “Princípio do 

Melhor Interesse da Criança”3, preconizado em nossa Constituição no art. 227 e 

confirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).  

O artigo 50 do ECA, indica flexibilidade, quando dois casais, em condições iguais, 

pleiteiam a adoção da criança ou adolescente, principalmente no caso da “adoção 

dirigida” (Souza, 2009). Entretanto, a adoção dirigida, se por um lado garante a 

possibilidade da família biológica escolher a quem entregar seu filho, por outro, aborta as 

expectativas dos casais habilitados previamente, que se submeteram a avaliação 

psicossocial possivelmente criteriosa, como também desestimula a habilitação de 

possíveis interessados. Além disso, burla-se o intuito do legislador ao consagrar o 

disposto no art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que expressa sobre o cadastro 

de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e de adotantes (Souza, 2009). 

Segundo Coêlho (2011), 

A Lei nº 12.010/09 alterou o Art. 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, 

no que diz respeito ao presente estudo, acrescentou ao dispositivo mencionado o 

parágrafo 13, que reduz significativamente a possibilidade da adoção intuitu 

personae. Referido parágrafo prevê como hipóteses permitidas de adoção intuitu 

personae e, consequentemente, exceções à regra do cadastro prévio: a adoção 

unilateral; adoção formulada por parente do adotando cujos laços de convivência 

e afetividade já são verificados e, por fim, adoção postulada por indivíduo que 

                                                           
3 Previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, caput, e no ECA em seus artigos 4º, caput, 

e 5º. Este princípio visa alcançar a garantia constitucional de absoluta prioridade desta parcela da população, 

isto é, de forma absolutamente prioritária, o seu melhor interesse. Desde o ano de 1959 tal princípio já 

estava previsto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas 

(Sobral, 2010). 
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detém tutela ou curatela de maior de três anos de idade, quando também pode ser 

verificada a presença de laços de convivência e afetividade entre as partes, 

mediante ausência de má-fé, subtração de criança ou adolescente com fins de 

inserção em lar substituto ou verificada hipótese de promessa de pagamento ou 

recompensa. (p. 1) 

A adoção dirigida não está devidamente regulamentada na nova lei da adoção, 

gerando dúvidas entre os magistrados. A discussão é bastante recente, sendo inclusive ato 

de projeto de lei que se encontra em votação na Comissão Especial do Estatuto da Família 

(PL 6583/13). A discussão entre os parlamentares na Câmara dos Deputados começou no 

mês de junho de 2014 e tem como relator o deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF). 

Para os defensores da adoção consentida, o seu embasamento jurídico se dá pelo 

artigo 45, como também pelo §1º do artigo 46 do ECA. No artigo 45 se define que a 

adoção depende do consentimento dos pais ou de seu representante legal. O 1º parágrafo 

do artigo 46 se refere ao estágio de convivência e define que o mesmo poderá ser 

dispensado se a criança já estiver na companhia do adotante por um período que permita 

avaliar a convivência e o estabelecimento do vínculo. 

O Brasil é um território de grandes contrastes, diversas realidades distintas 

convivem, não seria diferente quando analisamos os pormenores desse universo chamado 

adoção. Além da situação posta acima, nos deparamos com outras práticas que, a despeito 

de desafiarem a justiça, ainda persistem, como a adoção à brasileira. 

 A adoção à brasileira consiste na entrega pela mãe ou pela família biológica da 

criança para outra pessoa, escolhida por ela, à margem dos trâmites legais. Neste caso, o 

casal adotante registra a criança como se fosse filho biológico. Essa situação é 

considerada crime penal. É importante ressaltar que tal prática pode mascarar casos de 

furto ou tráfico de crianças. 
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3.2 Aspectos históricos e considerações sobre a adoção conforme a legislação em 

vigor. 

 

 O conceito de adoção evoluiu com o passar do tempo, de acordo com as mudanças 

sociopolíticas e com a evolução da concepção de infância. Constata-se hoje a existência 

de dois “modelos” de adoção: clássica e moderna. No primeiro, considera-se que a adoção 

surge para que se consiga uma criança para uma família, suprindo, por exemplo, a 

necessidade de casais inférteis.  No segundo, como forma de garantir o direito a toda 

criança de crescer e ser educada em uma família – uma família para uma criança (Weber, 

2010). 

 O termo adoção no sentido nato da palavra, que difere do significado adotado 

judicialmente, pode ser concebido como a criação de um laço entre duas pessoas gerando 

uma relação de filiação. A adoção está ligada a diversas realidades: biológica, social, 

afetiva e psicológica (Weber, 2010).   

A adoção existe desde a Antiguidade, com significados diversos e atendendo a 

demandas variadas ao longo da história. No Brasil não foi diferente. O instituto da adoção 

foi regulamentado pela primeira vez apenas em 1916, com o Código Civil. Tal documento 

estabelecia, entretanto, que só poderia adotar quem não tivesse filhos. A adoção era 

efetivada por meio de escritura pública e o vínculo familiar era apenas entre o adotado e 

o postulante, sendo essa a chamada Adoção Simples. A lei 4.655/65 admitiu outras 

modalidades de adoção, a depender da decisão do juiz. A adoção passou a ser irrevogável 

e a extinguir o vínculo com a família biológica. Apenas com o Código de Menores (1979) 

foi legitimada a adoção plena, estendendo o vínculo parental a outros membros da família. 

A Constituição Federativa de 1988 legaliza de maneira mais efetiva a adoção no Brasil e 

elimina a distinção entre filiação biológica e adoção. Por fim, em 1990, com o ECA 
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(1990), há uma regulamentação mais ampla, que estabelece novos parâmetros para o 

processo de adoção no país (M. B. Dias, 2010). 

 O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (Brasília, 2006), considera que no 

tocante à adoção:  

1) todos os esforços devem perseverar no objetivo de garantir que a adoção 

constitua medida aplicável apenas quando esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do adolescente na família de origem; 2) que, nestes 

casos, a adoção deve ser priorizada em relação a outras alternativas de longo 

prazo, uma vez que possibilita a integração, como filho, a uma família definitiva, 

garantindo plenamente a convivência familiar e comunitária; 3) que a adoção seja 

um encontro entre prioridades e desejos de adotandos e adotantes; e 4) que a 

criança e o adolescente permaneçam sob a proteção do Estado apenas até que seja 

possível a integração a uma família definitiva, na qual possam encontrar um 

ambiente favorável à continuidade de seu desenvolvimento e, que a adoção seja 

realizada sempre mediante os procedimentos previstos no ECA. (pp. 46-47) 

 A prática de inserir uma criança ou adolescente em outro ambiente de cuidado se 

dá após o esgotamento das possibilidades de retorno à família de origem (nuclear ou 

extensa), de modo que seja garantido à criança o direito disposto no artigo 19 do ECA: 

“toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, e 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 

entorpecentes” (Senado Federal, 2006, p. 6). A colocação em família substituta poderá 

dar-se por meio de guarda, tutela ou adoção.  
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 A Guarda de uma criança ou adolescente juramenta a assistência materna, moral 

e educacional, destinando-se à regulação da posse de fato, a qual pode ser deferida, 

liminar ou incidentalmente. Confere à criança ou adolescente a condição de dependente 

total, e até previdenciário. Pode ser revogada a qualquer momento, por meio de ato 

judicial com a ciência do Ministério Público (Senado Federal, 2006).  

 A Tutela pode ser deferida à pessoa até 21 anos incompletos. Quando deferida há 

a decretação de perda ou suspensão do poder familiar, o que acarreta precisamente o poder 

de guarda. Geralmente é utilizada quando o menor de idade possuir bens (Senado Federal, 

2006).  

 A Adoção, foco deste estudo, é uma medida não revogável, excepcional, que 

concede ao adotado a condição de filho, possuindo os mesmos direitos e deveres, 

estabelecendo que os vínculos legais com a família de origem estão sem efeito. Está 

disposta nos artigos nº 39 a nº 52 do ECA e através da Lei nº 12.010 (2009). 

 Com relação à idade para ser adotado, a menos que já esteja sob a guarda ou tutela 

familiar, a criança deve ter idade inferior a 18 anos na data do pedido de adoção (Senado 

Federal, 2006).  

 A adoção pode ser requerida por pessoas acima de 18 anos de idade, em qualquer 

estado civil com estabilidade (Campos & Costa, 2004). Ascendentes familiares e irmãos 

não podem adotar. O adotante deve ter, no mínimo, 16 anos a mais que a criança ou 

adolescente a ser adotado. Tanto os divorciados como os judicialmente separados podem 

adotar juntos, desde que tenham acordado sobre a guarda e as visitas, e estivessem em 

constância da sociedade conjugal durante o estágio de convivência (Senado Federal, 

2006). 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.010-2009?OpenDocument
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 Segundo Ayres (2008), 

O Código Civil de 2002 fortaleceu e reafirmou a isonomia entre os pais, 

substituindo o conceito de pátrio poder para poder familiar. Em seu texto, retira 

do pai a responsabilidade única pela manutenção, criação e educação dos filhos, 

delegando tais funções aos genitores (pai e mãe) indiscriminadamente, bem como 

dispõe sobre a guarda dos filhos, em caso de dissolução da sociedade ou do 

vínculo conjugal, desconstruindo a lógica hegemônica de que lugar de filho é com 

a mãe. (p. 64) 

 Em casos de pais desconhecidos ou destituídos do poder familiar, o consentimento 

sobre a adoção não será necessário. Nos outros casos, a adoção depende da anuência dos 

pais ou do representante legal. Nas situações que a pessoa a ser adotada seja maior de 12 

anos de idade será fundamental seu aval, o qual será colhido em audiência.  A Lei nº 

12.010 (2009) considera, no artigo nº 28 (Brasil, 2009), que “sempre que possível, a 

criança ou o adolescente, será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado 

seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, 

e terá sua opinião devidamente considerada”. 

 No decurso do processo de adoção, o ECA prevê a realização de estágio de 

convivência envolvendo a família e a criança ou adolescente a ser adotado. Trata-se de 

um período importante, em que o processo de adaptação criança-família é acompanhado 

pela equipe técnica da Vara da Infância, que cumpre as funções de orientação e avaliação. 

A duração do estágio de convivência será prevista pela autoridade judiciária que deverá 

observar sempre as peculiaridades de cada caso.  

 Contudo, se o adotando tiver menos de 1 ano de idade, o estágio de convivência 

poderá ser dispensado, o que pode ocorrer ainda se a criança ou adolescente já estiver sob 

os cuidados dos requerentes durante um período considerável, em que possa se avaliar o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.010-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.010-2009?OpenDocument
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vínculo familiar estabelecido. No estágio de convivência para adoção internacional é 

estipulado o prazo de no mínimo de 30 dias. Nesse estágio também será necessário o 

acompanhamento de uma equipe multiprofissional da Vara da Infância e da Juventude, a 

qual estará responsável por apresentar um relatório técnico minucioso acerca da relação 

em desenvolvimento (Senado Federal, 2006). 

 Acerca da adoção internacional, o artigo nº 51 define:  

Adoção internacional é aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou 

domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no Artigo 2 da Convenção de Haia, 

de 29 de maio de 1993, relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 

Matéria de Adoção Internacional, aprovada pelo Decreto Legislativo no 1, de 14 

de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.087, de 21 de junho de 1999. § 

1o  A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no 

Brasil somente terá lugar quando restar comprovado: I - que a colocação em 

família substituta é a solução adequada ao caso concreto; II - que foram esgotadas 

todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família 

substituta brasileira, após consulta aos cadastros mencionados no art. 50 desta 

Lei; III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por 

meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado 

para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, 

observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.  

 Na adoção, o vínculo de filiação será atestado por ato jurídico e inscrito no registro 

civil do adotado. A inscrição dos adotantes será feita como pais do adotado. A antiga 

certidão será cancelada. Mesmo com a morte dos pais adotivos não poderá ser 

restabelecido o poder familiar dos pais biológicos.  
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 Outro aspecto importante é que a adoção confere aos adotantes certos direitos, 

sendo assegurados o salário-maternidade e benefício previdenciário, como também a 

licença maternidade (criança até 1 ano são 120 dias, a partir de 1 ano são 60 dias e de 4 a 

8 anos são 30 dias) e a licença paternidade (período de 5 dias, concedido pela Constituição 

Federal de 1988). 

 A respeito do conhecimento do seu passado, o adotado tem o direito de saber sobre 

a sua origem biológica e, após completar 18 anos, pode ter acesso irrestrito ao seu 

processo judicial de adoção. Em idade menor de 18 anos, esse acesso poderá ser 

concedido, a seu pedido, sendo assegurado apoio psicológico, orientação e assistência 

jurídica (Brasil, 2009). 

 Os interessados em adotar deverão ser considerados habilitados para tal ato pelo 

Poder Judiciário e estar inscritos no Cadastro Nacional de Adoção (CNA), como também 

no Cadastro Estadual. Para pessoas ou casais residentes no exterior o cadastro é distinto 

e só será acessado quando todas as possibilidades dentro do distrito nacional tiverem sido 

acionadas (Brasil, 2009).  

 O ECA institui o duplo registro: crianças e adolescentes em condições de serem 

adotados e candidatos à adoção, a fim de agilizar o processo de adoção. O Conselho 

Nacional de Justiça criou o Cadastro Nacional de Adoção que congrega perfis de crianças 

e adolescentes dos Estados do Brasil, bem como dos pretendentes à adoção, além da 

localização, número de abrigos e demais informações de caráter nacional (M. B. Dias, 

2010). 

 Segundo M. B. Dias (2010), 

Determina o ECA que, em cada comarca ou foro regional, haja registro de crianças 

e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas interessadas em 
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adotar. Para serem incluídos nesse rol, os pretendentes à adoção devem ser 

considerados aptos após a realização de entrevistas e estudo social. (p.445) 

 Para a adoção se consolidar são necessárias algumas prerrogativas, como: sempre 

que possível ouvir a opinião da criança ou adolescente sobre a colocação familiar; levar 

em consideração a manutenção dos grupos de irmãos; assegurar ambiente familiar 

adequado à criança ou adolescente; apresentar reais vantagens e fundamentar-se em 

motivos relevantes (Senado Federal, 2006). 

 

3.3 O processo de adoção: aspectos psicológicos e sociais 

 

Na cultura brasileira, a adoção encerra especificidades próprias. Percebe-se a 

preferência pela adoção de bebês e a questão da aparência parece ser bastante considerada 

pelos pais adotivos (Schettini, 1999). Existem ainda estereótipos em relação à adoção e à 

criança adotada. A adoção no Brasil pode ser vista como um sintoma, sendo mais fácil 

conceber que os problemas da criança têm relação com seus antecedentes biológicos do 

que com a família substituta (Weber, 1999). 

 Nos processos de adoção evidencia-se o discurso da mãe “desnaturada” que 

abandona a criança, bem como da família afetuosa que a acolhe. O modelo de família 

idealizado é o modelo burguês (pai-mãe-filho), sendo este, por vezes afirmado como a 

organização familiar preferível nos processos de adoção, principalmente nos casos de 

adoção pronta (Ayres, 2008). 

 É importante destacar que a adoção no Brasil foi uma alternativa à ineficácia da 

institucionalização e uma possibilidade de reversão das desigualdades sociais. Essa 

prática foi disseminada como a suposta “libertação” da condição de pobreza, sendo assim 

considerada a solução. Na Doutrina da Situação Irregular, a adoção repete a lógica da 
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transferência de responsabilidade das questões sociais para a sociedade civil. Serve para 

manter a ordem social como ela se encontra nos dias atuais. Para a mãe pobre é permitido 

o ato de entrega da criança como um gesto nobre, magnânimo, contudo esse ato apenas 

mantém a conjuntura social e a desigualdade social (Ayres, 2008). Ao pensar sobre isso 

como apenas um “gesto de amor” deixa-se de lado a discussão necessária dos motivos 

que levam essas mães à entrega de seus filhos para adoção.  

 Para Ayres (2008), apesar da adoção não ser a forma mais efetiva de enfrentar a 

questão do “abandono”, devendo-se priorizar o caminho da diminuição das desigualdades 

sociais e da pobreza, é uma possibilidade concreta e viável de garantir uma família para 

uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade social. 

 No tocante aos aspectos psicológicos, nos estudos analisados por Weber (1999) 

sobre a diferença de adotados e não adotados parece não haver numa conclusão 

convergente. A autora percebe, porém, que as crianças adotadas são frequentemente 

levadas pelos pais aos consultórios de Psicologia: 

Os pais adotivos mostram-se muito exigentes e pressionados socialmente pela sua 

função “adotiva” e tendem a encaminhar seus filhos a profissionais especializados 

com maior frequência do que pais não adotivos. Pais adotivos, assim como 

profissionais da saúde mental e da educação estão, juntamente com o restante da 

população, sob a influência dos preconceitos que ainda existem na questão da 

adoção e percebem-na como um fator de risco natural. (p. 50) 

Ainda segundo a autora, “deve-se entender a adoção como um outro tipo de 

parentalidade e filiação, tão importante e com a mesma essência da biológica e não como 

fator de risco” (p. 50). 

 Para Schettini (1998), a “gestação” psicológica de um filho adotivo se assemelha 

à gestação biológica da gravidez. Como nos momentos iniciais da gravidez, a mãe adotiva 
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passa por situações de estranhamento, hesitação e de medo pela situação que está por vir. 

Neste período, criam-se fantasias e idealizações em torno do filho. 

 De acordo com Schettini, Amazonas e Dias (2006), a adoção é uma possibilidade 

de fundar uma família sem vínculos consanguíneos, mas fundamentada nos laços 

afetivos. Os autores alertam que a identidade do filho adotivo está muitas vezes atrelada 

à referência do filho biológico, que seria a norma, sendo avaliada geralmente como 

problemática pela questão de não haver laços consanguíneos. No geral, o imaginário da 

representação social de família está ligado aos laços consanguíneos. Hoje em dia, a 

adoção está sendo vista como uma possibilidade de se constituir uma família. Como é 

uma noção social, seu sentido vai ser construído socialmente e será valorado pelas pessoas 

de forma distinta, em lugares e épocas diversos. 

 Os motivos para as pessoas recorrerem à adoção são vários, dentre eles estão: a 

esterilidade de um ou ambos os pais; a morte anterior de um filho; o desejo de ter filhos 

quando já se passou da idade em que isto é possível biologicamente; o ideal de filantropia; 

o contato com alguma criança que desperta o desejo de ter filhos; o parentesco com pais 

biológicos que não possuem condições de cuidar da criança; o anseio de serem pais, por 

parte de homens e mulheres que não possuem um parceiro amoroso; o desejo de ter filhos 

sem ter de passar por um processo de gravidez, por diversas razões; o desejo de ter 

companhia para a velhice; o medo da solidão; o preenchimento de um vazio existencial; 

a tentativa de salvar um casamento; a possibilidade de escolher o sexo da criança 

(Schettini, Amazonas, & Dias, 2006). 

 Frente à concretização do projeto adotivo é necessário, como na gravidez 

biológica, aceitar o filho que se tem, não o que se idealizou, conforme Schettini (1998), 

A adoção do filho se insere exatamente aí: na atitude e nos atos de criação no seu 

sentido físico e afetivo. O filho, que era sonho, e por ser sonho, tinha a condição 
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fundamental de ser realidade, afirma-se como filho, não pelo processo biológico 

e fisiológico do nascimento, mas pela adoção afetiva dos pais que, 

incondicionalmente, o amam. (pp. 48-49) 

 Ao se adotar uma criança, toda a configuração familiar passa por um processo de 

mudança. As relações de pai ou mãe são construídas quando a criança ou adolescente está 

em relação direta com eles (Ducatti, 2004). Com relação à vivência entre pais adotivos e 

adotado, é importante ressaltar que, independentemente da origem da criança ou 

adolescente, ele necessita ter suas necessidades básicas resguardadas (alimentação, afeto, 

abrigo, higiene, entre outros), a partir de um encontro em que o carinho e contato físico 

sejam uma constante.  

 Com a contemporaneidade, surgem novas formas de configuração familiar, a 

família tradicional composta por mãe, pai e filhos persiste, mas também surgem outras 

conformações parentais, possibilitando as adoções por solteiros, que acontecem em lares 

adotivos monoparentais, e as adoções homoafetivas, concretizadas por solteiros ou casais 

homossexuais. Essas adoções estão sendo alvo de vários estudos que indicam a sua 

validade e as qualificam como uma boa possibilidade de inserção de uma criança ou 

adolescente num contexto familiar (Weber, 2010). 

 Parece haver uma tendência ao crescimento no Brasil de outros tipos de adoção, 

como as adoções tardias: de crianças maiores de 2 anos; as adoções morais: de crianças 

com necessidades especiais; e as adoções inter-raciais: de crianças com cor de pele 

distinta daquela do adotante (Weber, 2010). 

 O processo de adoção se constitui como um momento a ser repensado, devendo-

se evitar posturas dogmáticas e inflexíveis no processo de escolha dos pais adotivos para 

uma criança. No processo de seleção de candidatos a pais adotivos é necessário propiciar 

uma reflexão sobre o significado do papel de mãe e pai e a necessidade de se preparar 
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psicologicamente para receber a criança, estando consciente das mudanças e da 

dinamicidade da vida e das pessoas (Weber, 1999). 

 De acordo com Campos e Costa (2004), 

O processo de adoção é permeado de subjetividade e emoções: medo, ansiedade, 

constrangimento, dúvidas e incertezas. Há uma consciência destas dimensões por 

parte de todos os envolvidos no processo. E mais, estas dimensões superam e 

transcendem os aspectos legais e jurídicos. Em função desse caráter subjetivo, e a 

fim de não cometer arbitrariedades, devem ser tomadas medidas preventivas para 

buscar entender esta subjetividade, sem negá-la. Não somente os técnicos, mas 

também os juízes e promotores têm que estar envolvidos neste processo de 

reconhecimento da subjetividade que permeia os processos de adoção. (p. 103) 

 No Brasil, a adoção de crianças ainda é permeada por preconcepções e estigmas 

sociais, sendo possível evidenciar diversos mitos que a envolvem, como: mito do laço de 

sangue, mito da revelação, mito da paternidade e maternidade ideais, mito da mãe boa, 

mito da compensação por afeto, mito da diferença entre irmãos, entre outros. Tais mitos 

constituem-se, por vezes, em obstáculos a adoções que poderiam estar sendo realizadas 

(Camargo, 2006). 

 Para Araújo, Oliveira e Castanha (2007), os postulantes à adoção são, em sua 

maioria, pessoas de classe média, entre 40 e 50 anos, e com problemas de fertilidade; 

buscam crianças recém-nascidas, com características físicas semelhantes às deles e 

demonstram interesse em saber do histórico da criança adotada. 

Alguns estudos, fundamentados em concepções teóricas diversas, apontam 

características observadas em crianças e familiares adotivos, relacionando-as às suas 

histórias de vida:  
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Lipp, Mello e Ribeiro (2011) desenvolveram um Estudo de Caso com uma criança 

adotada com 1 ano e meio de idade, visando compreender sua evolução ao longo de um 

processo terapêutico. Com esse estudo, as autoras concluiram que a adoção, assim como 

a chegada de um filho biológico, ocupa um lugar privilegiado no desejo inconsciente 

parental. As autoras discutem a adoção enquanto construção de um imaginário parental e 

destacam as implicações negativas para o indivíduo que não tem o conhecimento de ser 

adotado. 

Teixeira Filho (2010) problematiza a relação que existe entre os segredos da 

adoção, a ênfase na matriz bioparental e o modelo familiar burguês, a partir de sua 

experiência no Projeto “Laços de Amor: Adoção, Gênero, Cidadania e Direitos”, 

desenvolvido junto ao Departamento de Psicologia Clínica da UNESP/Assis-SP. O autor 

acredita que essa matriz reforça o sofrimento, o estigma e a segregação que recaem sobre 

as pessoas adotadas. A cultura da adoção brasileira é, conforme o autor, perpassada por 

estigmas e crenças que atuam como referências mediadoras, prejudicando, por vezes, a 

relação entre pais/mães biológicos, adotivos e crianças adotadas. 

 Fonsêca, Santos e Dias (2009) investigaram, na perspectiva de pais adotivos de 

crianças com necessidades especiais, as percepções e sentimentos vinculados à 

experiência de adoção. Através de um roteiro de entrevista com cinco mães e um pai, 

procuraram entender a relação pais-filhos adotivos. Os resultados revelaram algumas das 

motivações para a opção por estas crianças cuja adoção é pouco frequente - projeto antigo 

de adotar, impossibilidade de ter filhos, querer um filho de outro sexo, por saber dos maus 

tratos sofridos pelas crianças. Além deste aspecto, os autores destacam a boa adaptação 

da criança na família, as dificuldades enfrentadas (falta de cuidador, burocracia e demora 

no processo de adoção, preconceito social, baixa condição socioeconômica, etc.), os 

sentimentos experimentados (satisfação e realização, dor ambivalência, conflito), a 
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evolução da criança, os benefícios obtidos com a adoção (mais satisfação na vida, 

ampliação da concepção de normal, amor da criança e pela criança, entre outros) e as 

sugestões para futuros adotantes de crianças especiais, como respeitar o ritmo da criança, 

não adotar por caridade ou por impulso, ter condição financeira e maturidade. 

Maux e Dutra (2009) realizaram um estudo a partir do referencial 

fenomenológico-existencial, utilizando como ferramenta metodológica a narrativa, que 

tinha como meta a compreensão da vivência de ser mãe (mulheres férteis com 

companheiros inférteis) por adoção. Os resultados apontam a maternidade como um dos 

principais papéis exercidos pelas mulheres, a adoção é, então, uma alternativa para a 

realização do desejo de ser mãe e dar continuidade à relação afetiva com o companheiro. 

O cuidado materno traz um novo sentido para a vida da mulher, contudo a ausência da 

gravidez é motivo de sofrimento e/ou frustação. O estudo mostra que a maternidade 

adotiva é uma possibilidade para realizar o desejo de ser mãe e que a mulher não precisa 

necessariamente gestar os filhos para alcançar tal experiência. 

Otuka, Scorsolini-Comin e Santos (2012), a partir de um Estudo de Caso, tratam 

da experiência de adoção de uma criança de quatro meses de idade por um casal, pais de 

três filhos biológicos. A partir de entrevistas semiestruturadas, mostraram que a 

parentalidade adotiva foi vivenciada em meio a temores/fantasias de perda/roubo da 

criança adotada. Trata-se de uma adoção pronta, realizada sem os cuidados preconizados 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Nova Lei de Adoção. O processo 

de adoção apresentou-se para os postulantes como fonte de intensa carga emocional, 

perpassada por sentimentos ambivalentes que demandavam atenção psicológica. 

A partir do exposto, constata-se a complexidade do processo de adoção e verifica-

se a relevância do trabalho da equipe técnica das Varas da Infância e Juventude no sentido 

de proteger a criança a ser adotada e facilitar a formação do vínculo entre pais e filhos 
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adotivos. Uma modalidade de adoção, em especial, merece destaque neste estudo, sendo 

tema do tópico desenvolvido a seguir. 

 

3.4 Adoção Tardia 

 

 No âmbito deste trabalho tratar-se-á, mais especificamente, da adoção tardia4. 

Ainda que controversa, a adjetivação “tardia”, legitimada na literatura sobre o tema, 

remete à idade do adotado na ocasião da inserção na nova família. 

 As adoções são consideradas tardias quando a criança adotada possui mais de dois 

anos de idade (Otuka, Scorsolini-Comin, & Santos, 2013; Schettini, Amazonas, & Dias, 

2006; Solon, Costa, & Rossetti-Ferreira, 2008; Vargas, 1998; Weber, 2010). O uso do 

termo tardio refere-se ao período em que a criança consegue se diferenciar do outro, não 

sendo mais um bebê. É importante destacar, entretanto, que alguns autores utilizam 

marcadores temporais distintos em relação ao termo, como Brito e Anthony (2010) que 

se referem à adoção tardia caracterizando-a como aquela que ocorre a partir dos três anos 

de idade da criança. 

 Na sociedade brasileira, a adoção tardia é menos frequente que adoção de bebês 

(Schettini, 1999). Constata-se a crença, comum entre os postulantes à adoção e 

corroborada por alguns autores, como Bowlby (2006), de que crianças recém-nascidas se 

apegam mais facilmente aos pais adotivos. A partir de estudos com crianças que viviam 

em abrigos, Bowlby concebia que estas não poderiam ser adotadas “tardiamente”, uma 

vez que já haveria danos não reversíveis em sua personalidade, verificando-se a 

                                                           
4 A expressão “adoção tardia” reveste-se de preconceito como se houvesse uma idade ideal para que alguém 

seja adotado, situando a adoção e seus envolvidos num campo ideológico e a existência de um perfil 

requerido para que a adoção se efetive (Silva & Kemmelmeier, 2010). 
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necessidade da adoção ocorrer logo após o nascimento, a fim de evitar possíveis prejuízos 

ao desenvolvimento da criança. 

. Em relação à adoção tardia, muitos pais temem pelas repercussões advindas da 

história pregressa da criança, que inclui, muitas vezes, a exposição à violência no âmbito 

da família biológica e a vivência em instituições de acolhimento (Schettini, Amazonas, 

& Dias, 2006). 

 A adoção tardia ocorre como consequência, ora do “abandono” tardio da criança 

por parte dos pais biológicos e/ou cuidadores que, por dificuldades pessoais e questões 

socioeconômicas não conseguem responder às demandas inerentes ao exercício do poder 

familiar; ora pelo próprio sistema de proteção à criança e ao adolescente que, da forma 

como funciona, não garante a celeridade necessária na tramitação dos processos de 

destituição do poder familiar e adoção, nem possibilita a priorização da adoção de 

crianças maiores de 2 anos ou adolescentes, o que resulta, por vezes, em longos períodos 

de institucionalização.  

Acrescido a tais fatores, evidencia-se, por parte dos candidatos à adoção, a 

preferência por um perfil bem específico de criança - bebê, de etnia caucasiana, em bom 

estado de saúde e do sexo feminino. As crianças que se encontram disponíveis para 

adoção, entretanto, em sua maioria, não atende a tal perfil, tratando-se, primordialmente, 

de crianças do sexo masculino, pardas e negras (Weber, 2010). Tais crianças parecem ter 

menor chance de serem adotadas e exercerem o direito à convivência familiar, 

permanecendo muito tempo nas instituições de acolhimento e, quando são adotadas, 

geralmente as adoções configuram-se como tardias. A dificuldade revela-se ainda maior 

quando as crianças com esse perfil apresentam, ainda, uma condição de saúde instável ou 

necessidades educacionais especiais (Camargo, 2005/2006). 
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 Para Camargo (2005/2006), os mitos que permeiam a atual cultura da adoção no 

Brasil podem se constituir como obstáculos à adoção de crianças maiores e adolescentes. 

O autor elenca vários mitos, como o mito da supremacia do laço de sangue, do risco da 

revelação (pacto sociofamiliar que mantém o segredo sobre a adoção), da “mãe e pai 

bons” (crença na maternidade e paternidade ideais), da compensação por afeto (impressão 

que vários pais adotivos têm da necessidade de ofertar maior carinho, afeto e atenção à 

criança adotada em decorrência de sua história pregressa), da diferença entre irmãos 

(maior atenção ao filho adotivo, decorrente do mito anterior). 

 Os estudos sobre crianças que foram adotadas tardiamente geralmente apontam 

alguns aspectos peculiares no processo de adaptação da criança à nova família, sendo 

possível destacar alguns fatores recorrentes: comportamento regressivo, agressividade, 

enfretamento do preconceito social, bem como aceleração do ritmo de desenvolvimento 

global da criança e esforço, por parte desta, para se identificar com as novas figuras 

parentais. Tais aspectos apontam para a necessidade de preparação e acompanhamento 

específicos no processo de adoção tardia.  

Segundo Camargo (2006), “a adoção tardia merece uma atenção especial, pois, 

dependendo da idade, a criança poderá ter, em nível consciente, uma parte da 

representação do outro pai e da outra mãe que a fantasia propicia” (p. 104). 

Vargas (2006) acredita que a família em uma situação de adoção tardia passa por 

dois momentos específicos. Inicialmente, haveria o momento da regressão que, apesar de 

angustiante para os pais, está relacionado à fase de “enamoramento” ou “lua de mel”, em 

que o adotado pode reconstituir-se a partir do novo modelo familiar, sendo necessário, 

nesse momento, um suporte bem importante à família por parte de alguém de confiança 

ou um profissional especializado. A segunda fase é a de contestação ou teste dos vínculos 
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familiares, sendo este um momento crítico para à inserção efetiva ou não do novo membro 

no seio familiar. 

Vargas (1998), em outro estudo, identifica pontos similares nos processos de 

adoção tardia acompanhados: enfretamento do preconceito social; esforço da criança para 

se identificar com as novas figuras parentais; comportamento regressivo; agressividade e 

aceleração no ritmo de desenvolvimento.  A autora aponta, uma vez mais, a necessidade 

de preparação e acompanhamento específico do processo. 

 Costa e Rossetti-Ferreira (2007) ressaltam que a filiação por adoção apresenta 

características específicas que não estão presentes na filiação biológica. Consideram que 

a adoção tardia é mais tensa e complexa, uma vez que a criança ou adolescente se 

comporta de maneira mais ativa do que o bebê, no tocante a aceitar ou negar as 

possibilidades postas, tendo como acréscimo o fato da história pregressa estar mais 

presente do que na adoção tradicional. As identidades de pai, mãe e filhos estão em 

construção e todos ficam mais à mercê dos problemas. Na construção das relações de 

parentalidade há, consequentemente, momentos de identificação e estranhamento. 

 Bento (2008) relata a experiência de atendimento clínico a uma criança adotada 

tardiamente que apresentava dificuldade de estabelecer vínculos com a família adotiva e 

evidencia, em seu estudo, a relevância da atenção psicológica. Durante o processo 

psicoterápico, a autora pôde perceber que a criança consegue desenvolver a capacidade 

de estabelecer vínculo, que estava prejudicada pelo longo período de institucionalização. 

 Cavalcante e Magalhães (2012) desenvolveram um trabalho de revisão de 

literatura sobre relações de apego no contexto do acolhimento institucional na infância e 

adoção tardia, a fim de oferecem subsídios à intervenção com tais crianças. No tocante à 

adoção tardia, as autoras discutem que, mediante o devido acompanhamento, há a 
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possibilidade de que a criança construa relacionamentos sociais mais estáveis e vínculos 

afetivos duradouros. 

 Ebrahim (2001) desenvolve um estudo sobre adoções tardias, a partir da 

comparação de pais que adotaram bebês com pais que adotaram crianças maiores de 2 

anos de idade. Contempla uma amostra de 27 adotantes tardios e 55 adotantes de bebês 

participantes ou não do Grupo de Apoio à Adoção. São aplicados três instrumentos que 

abordam: a temática da adoção (Questionário sobre Adoção), questões sobre maturidade 

e estabilidade emocional (Questionário dos Dezesseis Fatores de Personalidade – 16PF) 

e uma escala de altruísmo (Escala construída e validade pela autora). A pesquisadora, 

com esse trabalho, constata que os pais de adoção tardia apresentam um nível 

socioeconômico mais elevado, membros familiares mais presentes e uma maior 

estabilidade emocional. Encontra também diferenças significativas entre os grupos em 

relação às motivações e ao altruísmo, com escores mais elevados nos casos de adoção 

tardia. 

 Otuka, Scorsolini-Comin e Santos (2013), estudaram o processo de adoção tardia 

por casal divorciado e com filhos biológicos. A pesquisa revelou que a adoção será efetiva 

e positiva para a criança ou adolescente se a família conseguir identificar as necessidades 

do novo membro, facilitando sua inserção no núcleo familiar e proporcionando um 

ambiente seguro e potencialmente capaz de atender às suas necessidades emocionais. 

 Dugnani e Marques (2011) construíram e validaram um instrumento para a 

obtenção de informações sistematizadas para serem utilizadas no processo de adoção. O 

instrumento contém 45 questões abertas e fechadas subdivididas em: 1. Caracterização 

dos participantes (5 questões - ambiente familiar); 2. Adoção tardia e estabelecimento de 

vínculos afetivos (40 questões – dados sobre a adoção e dinâmica familiar, características 

da criança adotada, adaptação da criança e estabelecimento de vínculos afetivos, 
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relacionamento atual, itens 24 a 40).  Tal recurso se mostrou, segundo as autoras, uma 

ferramenta técnica na efetivação da adoção, em especial da adoção tardia para 

profissionais que atuam diretamente com essa demanda. Além disso, um material 

profícuo para desencadear discussões e ações que preconizam a cultura da adoção. 

 Oliveira, Magalhães e Pedroso (2013) promoveram um estudo de caso com uma 

família de postulantes à adoção de gêmeos com 3 anos e meio de idade. As pesquisadoras 

realizaram entrevistas semiestruturadas com os pais, com idades de 50 e 63 anos, as quais 

abordaram eixos, tais como: relacionamento conjugal, familiar, motivação e adoção, 

sendo as respostas categorizadas em temáticas. Os resultados apontaram peculiaridades 

da relação do casal.  Após a adoção, a relação parental gerou conflitos, crises, 

evidenciando dificuldades dos pais em orientar, educar e estabelecer regras e limites às 

crianças, as quais viviam em acolhimento institucional antes da adoção, desde 7 meses de 

idade. O estudo demonstra, ainda, que o casal passou a ser alvo de preconceitos da 

sociedade e de pessoas próximas, a partir da decisão pela adoção tardia. Tal estudo 

destaca a necessidade de suporte psicológico às famílias postulantes à adoção tardia, 

antes, durante e após o processo de adoção, como também a importância de um estudo 

longitudinal com tais famílias. 

 Sasson e Suzuki (2012) buscaram problematizar as percepções dos profissionais 

do Serviço de Auxílio à Infância numa cidade do estado do Paraná sobre a adoção de 

crianças maiores. Para isso, realizaram uma pesquisa qualitativa, através de entrevistas 

com esses trabalhadores (nove perguntas). As entrevistas foram submetidas à análise de 

conteúdo e as respostas foram categorizadas em: “adoção tardia: a partir de quando? ”, “a 

instituição de acolhimento” e o “mito da adoção tardia”. As autoras perceberam que os 

profissionais entendem que a adoção tardia não possui uma demarcação específica de 2 

anos de idade como apontam Vargas (1998), Weber (1998) e Ebrahim (2001). Para estes, 
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uma adoção seria tardia a partir da idade em que o interesse pela criança por parte de 

postulantes à adoção diminui. Com relação às instituições de acolhimento, os 

funcionários compreendem que se constituem em última alternativa, não sendo um local 

apropriado para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Os próprios profissionais 

têm tabus a respeito da adoção tardia. O estudo revela o imaginário social acerca da 

adoção, como também aponta caminhos a serem seguidos na direção de uma realidade 

mais propícia à adoção tardia. 

 Oliveira e Reis (2012) fazem uma abordagem acerca da adoção tardia, como 

também realizam um estudo sobre o perfil das crianças desejado pelos postulantes à 

adoção. As pesquisadoras utilizam os dados do Conselho Nacional de Justiça, os quais 

revelam que o número de crianças aptas para adoção é cinco vezes menor que o número 

de pessoas interessadas em adotar. A justificativa para que as crianças institucionalizadas, 

aptas à adoção, não sejam adotadas é a existência de um perfil preferido pelos adotantes: 

meninas, brancas, com idade até três anos, sem moléstias e sem irmãos, sendo tal perfil 

bem diferente do que pode ser visto nos abrigos: crianças em sua maioria do sexo 

masculino, pardas e 80% com irmãos. As autoras verificaram também a falta de 

infraestrutura em algumas Varas da Infância e Juventude e um número reduzido de 

equipes multidisciplinares, o que contribui para a morosidade dos processos. Concluem 

que as dificuldades apresentadas na adoção tardia podem ser encontradas também nos 

casos de filiação biológica. 

 O número de pesquisas sobre adoção tardia é ainda reduzido, os estudos 

disponíveis, entretanto, revelam a complexidade das relações familiares que são 

estabelecidas. Neste campo, é preciso avançar no tocante a métodos de pesquisa que 

propiciem uma abordagem ampla e profunda da temática.  
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É possível apontar, entretanto, como um fator preocupante, o fato de que, nas 

adoções tardias, parece ser mais comum o fenômeno da devolução de crianças, conforme 

será discutido a seguir. 

 

4. A DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE O 

PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

 As publicações sobre a temática da adoção, os relatos de experiência de pais e 

filhos adotivos, assim como o depoimento de profissionais que atuam neste campo 

ressaltam, na maior parte dos casos, processos de adoção bem sucedidos. A partir de um 

ato jurídico, suscitado por uma demanda afetiva, a criança torna-se, de modo irrevogável, 

membro de uma nova família, passando a ser parte de uma configuração familiar que lhe 

poderá prover a devida proteção e o desenvolvimento de relações afetivas seguras, 

imprescindíveis em seu desenvolvimento. Contudo, não se trata de uma regra sem 

exceções. Algumas vezes, durante o processo de adoção, no período em que a filiação 

adotiva não está consolidada em termos legais, ou mesmo após o encerramento do 

processo, os pretendentes à adoção ou pais adotivos entregam a criança ou adolescente à 

Justiça. O termo utilizado para esse fenômeno é exatamente “devolução”, registrando-se 

poucos trabalhos sobre essa temática na literatura científica nacional (Campos & Lima 

2012; Franzolin, 2010; Frassão, 2000; Ghirardi, 2008/2009; Levy, Pinho, & Faria, 2009; 

Rocha, 2000). 

 Não há dados estatísticos no Brasil sobre as devoluções, mas nos Estados Unidos 

cerca de 5 a 12% das adoções sofrem dissoluções. As possíveis causas dizem respeito a 

fatores relativos à criança, à família, bem como ao serviço de adoção. Casos complicados 

de devolução são aqueles em que não houve uma adoção legalizada, surgindo então o 
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impasse: como devolver uma criança ou adolescente numa “adoção” não oficial? (Weber, 

2012). 

 Ghirardi (2009), ao referir-se à devolução em processos de adoção, destaca que 

ela pode ocorrer durante o chamado “estágio de convivência”, momento em que ocorrem 

as tentativas de estabelecimento do vínculo afetivo, ou após a sentença da adoção ter sido 

decretada, a despeito do caráter de irrevogabilidade que acompanha o estatuto legal da 

adoção. 

Segundo Weber (2012),  

Devolução é uma palavra ampla e generalizada para este fenômeno e contempla 

pelo menos dois casos distintos: a “interrupção” e a “dissolução”. A literatura 

internacional denomina “interrupção” da adoção quando os adotantes desistem de 

completar o processo antes de a adoção ser legalmente efetivada. (...). Fala-se em 

“rompimento ou dissolução”, quando ocorre a entrega da criança após a adoção 

efetivada e legalizada. O segundo caso é o mais grave porque se entende que 

houve maior tempo de convívio e, portanto, maior dor acarretará para os 

envolvidos, em especial a criança ou o adolescente. (p. 13) 

 Além da devolução da criança no contexto de processo judicial de adoção, tal 

fenômeno tem sido verificado também nas seguintes situações: 

a) guardas de fato: os guardiões acolheram a criança sem nenhuma 

responsabilidade, não pediram a guarda judicial, muito menos pedem a adoção; b) 

guardas judiciais, guardas concedidas a esmo, quase sempre sem critério, sem 

análise da família, sem esgotar a procura de uma adoção legal; c) algumas adoções 

“à brasileira”; d) adoções “prontas” (criança “obtida” fora do Juizado). (Rocha, 

2000, p. 1) 



80 
 

 
 

Rocha (2000), numa visão jurídica do processo, ressalta que a devolução de 

crianças à justiça ocorre mais frequentemente nas adoções prontas e nas “adoções à 

brasileira”, do que naquelas mediadas pelo poder judiciário. A autora destaca que parece 

haver uma tolerância cultural para situações de fato ilegais, clandestinas, informais, sem 

o conhecimento do Poder Judiciário, que tem uma atuação restrita na solução dos casos 

de devolução. 

 A devolução geralmente ocorre com crianças em situação de adoção tardia.  Brito 

e Anthony (2010) referem ser uma prática comum nos casos de adoção tardia no Brasil a 

devolução da criança ao abrigo, após permanecer durante certo tempo na casa dos pais 

adotivos. Constata-se ser no período inicial de adaptação, fase mais difícil tanto para a 

criança quanto para a família, que as devoluções acontecem. A probabilidade da 

devolução, para essas autoras, aumenta quando a família não procura nenhuma ajuda para 

entender os conflitos que a criança enfrenta e refletir sobre a forma de lidar com eles. 

A família substituta deveria garantir à criança o direito à convivência familiar e 

comunitária, previsto tanto no ECA (1990) como no Plano Nacional da Convivência 

Familiar e Comunitária (2006), mas, nos casos de devolução, isto não acontece. O que 

ocorre, na verdade, é outra perda, outro “abandono”, como se a história pregressa de perda 

da família se repetisse. 

São apontadas diversas possibilidades para a desistência, por parte dos adotantes, 

de investir na relação com a criança que lhe é entregue para adoção. O despreparo e falta 

de maturidade da família para acolher tal criança, como também motivações inadequadas 

para a adoção são evidenciadas em tal contexto.  A devolução acontece, comumente, 

quando a criança começa a mostrar a sua individualidade, na busca de afirmar uma 

personalidade própria, fazendo com que seja vista com “más tendências ou traços 
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psicológicos ruins oriundos da família biológica”, sendo frequente a culpabilização da 

criança ou dos pais biológicos pelo insucesso do processo (Rocha, 2000, p. 3).  

 Frassão (2000), em dissertação de Mestrado sobre a temática, aponta alguns 

aspectos que predispõem à devolução: os conflitos internos das famílias substitutas, o 

processo de separação da criança ou adolescente de sua família de origem e o 

comportamento da criança que parece não atender às expectativas da família. 

 A não correspondência entre a criança sonhada e a criança real, é também 

destacada por Levy, Pinho e Faria (2009) 

As crianças ou teriam que corresponder exatamente ao “produto encomendado” 

ou representariam um corpo estranho incapaz de ser assimilado no interior 

daquelas famílias. A dificuldade em lidar com o diferente e suportar frustações, a 

falta de vínculo, a incapacidade de conter a agressividade da criança e dar-lhe um 

sentido, foram características que estiveram presentes em todas as situações 

apresentadas. (p. 63) 

A adoção caracteriza-se pelo exercício do papel parental não ligado à concepção 

biológica da criança, trazendo as vicissitudes e problemáticas da relação pais/filhos. Uma 

motivação bastante comum para o exercício da adoção é a infertilidade dos adotantes, 

podendo a adoção da criança ou adolescente ser uma compensação frente a essa situação. 

Em tal contexto, pode haver dificuldade entre os que adotam em abrir mão do filho 

sonhado para receber e acolher realmente o filho adotivo, sendo necessário que ocorra, 

antes da adoção, a elaboração da perda e o luto pela frustração do projeto de um filho 

concebido biologicamente (Ghirardi, 2009). 

Estudo recente aponta, ainda, que crianças e adolescentes em contexto de adoção 

podem ter dificuldades na relação com a figura paterna, pois além de uma história 

pregressa marcada pela ausência do pai, nas instituições de acolhimento, onde muitas 
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vezes passam longos períodos, a maioria dos cuidadores e profissionais são do sexo 

feminino (Campos & Lima, 2012). 

Pode haver entre as crianças mais velhas e os adolescentes, o receio da possibilidade 

de devolução. O sofrimento pelo rompimento de vínculos do passado pode fazer com que 

essas pessoas prefiram não investir no novo vínculo com os pais adotivos, podendo a 

criança ou adolescente querer verificar a disponibilidade de afeto destes. Crianças e 

adolescentes em situação de desamparo e que vivenciaram o processo de destituição do 

poder familiar podem ter medo de um novo abandono e dificuldade de estabelecer vínculo 

afetivo. No abrigo, a condição de temporário e transitório também não é favorável à 

criação de vínculos (Brito & Anthony, 2010; Rocha, 2001). 

Frente às dificuldades encontradas para manter o projeto da adoção, o ato de 

devolver a criança à justiça pode representar uma solução intempestiva para os conflitos 

experimentados na relação. A devolução é um dano irreparável a uma criança ou 

adolescente, eles não são objetos ou produtos, nem devem ser tratados como tal. É 

considerada juridicamente como um dano existencial - lesão ao desenvolvimento humano 

normal da personalidade da pessoa afetada. A criança e o adolescente, nas situações de 

devolução, estão imersos na coisificação da pessoa feita pelos adultos envolvidos no 

processo, que deixam de concebê-los como sujeitos de direitos, para tratá-los como 

objetos (Franzolin, 2010; Ghirardi, 2009; Levy, Pinho, & Faria, 2009). 

A respeito do dano existencial relacionado à experiência da devolução e a 

responsabilização em relação a tal ato, Franzolin (2010) coloca: 

As crianças, ao se vincularem com essas famílias que as acolhem, instalam 

situações de confiança, podendo se prolongar por longo período de tempo. Essa 

confiança, ao ser reconduzida para o sistema jurídico, ganha juridicidade e passa 

a impor mais deveres aos responsáveis. É que a criança, ante a sua vulnerabilidade, 
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é o centro vital em torno do qual passam a gravitar um manancial de repercussões 

jurídicas e, por isso, ela deve ser protegida, de forma que impute responsabilidade 

ao agente que de alguma forma quebre essa confiança conquistada ao longo do 

tempo, seja pela guarda, seja pela adoção. (p. 8269) 

A responsabilização jurídica pela devolução da criança é tema polêmico. Trata-se 

de um dano irreparável, seja no âmbito moral, psicológico, afetivo, patrimonial. Deve-se 

considerar a responsabilidade da família substituta, de fato ou de direito, pela devolução, 

garantindo à pessoa uma reparação simbólica pelos danos causados. O Estado também é 

responsável pela colocação da criança ou adolescente em famílias desastrosas (Rocha, 

2000).  

A despeito da importância da responsabilização, a prevenção é a melhor solução. 

Entretanto, observa-se ser insuficiente o investimento do Poder Público em políticas e 

programas de apoio sociofamiliar que previnam o abandono de crianças e em campanhas 

de adoção legal, além de precário o apoio a órgãos e entidades de preparação de pais 

adotivos. É notória a necessidade de um trabalho de pós-adoção, que possibilite o 

acompanhamento das famílias adotivas em sua dinâmica, buscando-se assim evitar um 

novo abandono (Frassão, 2000; Rocha, 2000). 

 

5. A ANALÍTICA HEIDEGGERIANA COMO INSPIRAÇÃO PARA UMA 

COMPREENSÃO DA EXPERIÊNCIA DA ADOÇÃO TARDIA 

 

 A compreensão da experiência da adoção tardia será fundamentada, neste 

trabalho, nas ideias do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976), autor da obra “Ser 

e Tempo” (1927/2005), na qual desenvolve uma analítica da existência. 
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Inicialmente, é importante destacar que, para Heidegger, do ponto de vista 

epistemológico, não existe um sujeito puro, absorto no conhecimento desinteressado do 

seu tema, mas um ser humano interessado em um tema, situado num lugar particular e 

num tempo particular. O conhecer implica, portanto, numa relação com as coisas do 

mundo e a maneira de conhecer depende da natureza, do ser daquilo que se pretende 

conhecer. O filósofo dedica-se ao estudo do ser que habita o homem, o ser humano, por 

ele denominado Dasein ou, em algumas traduções de sua obra, ser–aí ou pre-sença 

(Inwood, 2004). 

Mas como conhecer o ser humano? Na busca de resposta a tal questão, e no intento 

de abrir novos caminhos de pensamento, Heidegger ficou extremamente instigado com o 

objetivo da Fenomenologia de Husserl, uma concepção de método pautada na 

intencionalidade da consciência e na consequente necessidade de voltar “às coisas 

mesmas” para obter conhecimento, objetivo condizente com a tarefa de compreensão do 

ser do homem. Quando o fenômeno a conhecer é animado por uma intenção, como o 

fenômeno humano, deve ser não exatamente explicado, mas compreendido a partir da 

intenção que o anima (Carman, 2007; Dartigues, 1992).    

A despeito do frutífero encontro, Heidegger tinha algumas ideias antagônicas às 

de Husserl, não acreditando, por exemplo, na distinção entre interno e externo, imanência 

e transcendência, proposta por este último e criticando, ainda, a noção de redução 

fenomenológica conforme concebida por aquele filósofo.  

Heidegger postulava ser inadequada a dicotomia interno/externo na relação 

homem-mundo, destacando que a existência humana se dá a partir do “ser-no-mundo”. 

Dessa forma, a intencionalidade está necessariamente ligada ao contexto de mundo, não 

sendo possível isolar uma esfera de subjetividade transcendental.  
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No tocante à redução fenomenológica, a perspectiva heideggeriana propõe que “a 

suspensão do modo natural de posicionamento dos objetos não é capaz de produzir uma 

supressão dos enredamentos na semântica sedimentada do mundo fático. (...).  É só como 

destruição da conceptualidade tradicional que a suspensão pode ser efetivamente 

pensada” (Casanova, 2009. p. 49). A destruição aludida refere-se à desconstrução “dos 

encrostamentos provocados pela sedimentação dos conceitos fundamentais”, de modo a 

“liberar potencialidades que dormitam nesses conceitos mesmos” (Casanova, 2009, p. 

51). 

O filósofo propõe, então, que a Fenomenologia do Dasein é, necessariamente, a 

Hermenêutica. Heidegger (1927/2005) acredita que toda fenomenologia tem seus 

pressupostos ontológicos, abordando a questão referente ao sentido (Sinn) do ser (Sein), 

o que significa algo para o ser. A fenomenologia hermenêutica busca lançar luz sobre a 

compreensão do ser que constitui os seres humanos, o Dasein (Casanova, 2009; 

Heidegger, 1927/2005; Reale & Antiseri, 2008).  

De um modo geral, a hermenêutica supera a fenomenologia em um ponto: 

descobre que existe um estrato mais original do que a subjetividade transcendental 

(Frota, 1997/98). Agora se busca encontrar-se com um fenômeno que se desvela 

na própria existência, já que existe uma fidelidade radical à ontologia e, somente 

a partir daí, posso chegar a uma compreensão do ser-no-mundo, à pertença em um 

âmbito dado de sentido. (Frota, 2010, p. 4) 

 Na obra “Ser e Tempo”, Heidegger (1927/2005) se propõe a construir uma 

ontologia fundamental para compreender o sentido do ser. O homem está sempre em uma 

situação, jogado nela, é Dasein (Ser-aí), o Da (aí) indica que ele sempre está em uma 

situação, lançado nessa situação e estabelece uma relação ativa com ela. Além disso, ele 

é existência, é poder-ser, é um projeto que transforma as coisas, os entes, em utensílios. 
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Poder-ser significa conseguir se projetar, por isso a existência é essencialmente 

transcendência, ultrapassa as coisas do mundo. As coisas do mundo são utensílios para 

essa possibilidade de projetar do humano. O Ser-aí não é simples-presença, um ser 

objetivo como é aceito por parte da Filosofia Ocidental, ele está entre os entes, mas seu 

modo de ser é a existência. A essência da existência é dada pela possibilidade, a 

possibilidade de atuar, podendo o homem escolher, conquistar ou perder. O homem 

depende das suas escolhas (Casanova, 2009; Heidegger, 1927/2005; Reale & Antiseri, 

2008). 

 Heidegger (1927/2005) utiliza os conceitos de Existentivo e Existencial. O 

primeiro remete aos problemas concretos que nos cercam no cotidiano, o segundo se 

refere mais especificamente ao nível reflexivo sobre a existência em si. Paralelamente, o 

filósofo refere-se ao Ôntico e Ontológico. O ôntico é a consideração teórica ou de ordem 

prática sobre o ente que não avança para além das características do ente simplesmente 

dado, não colocando em reflexão a questão do seu ser. O ontológico, ao contrário do 

ôntico, remete à questão do ser do ente (Heidegger, 1927/2005; Reale & Antiseri, 2008).  

Heidegger (1927/2005) discorre sobre características fundamentais do homem, 

por ele denominadas existenciais, dentre os quais, ser-no-mundo, ser-com-os-outros e ser-

para-a-morte. 

           Em sua analítica existencial, Heidegger (1927/2005) considera que o homem é 

caracterizado fundamentalmente pela condição de ser-no-mundo (in der-Welt-sein), 

sendo este um existencial, um traço peculiar do ser humano. A essência do Dasein reside 

em sua existência, sendo o ser humano, portanto, na essência, projeto. A existência no 

mundo propicia estar originariamente aberto à possibilidade de fazer deste um projeto de 

ações, cuidando das coisas necessárias a tal projeto. O Dasein e o mundo não são duas 

entidades distintas, o homem está no mundo não como espectador, mas ele é no mundo, 
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envolvido nele e nos seus reveses. Na medida em que transforma o mundo ele também se 

transforma (Casanova, 2009; Inwood, 2004; Reale & Antiseri, 2008). Nas palavras do 

filósofo (1928/2008):  

O ser-aí não apenas tem, de certo modo, uma ligação com o mundo também 

articulada consigo mesmo; ao contrário, a ligação com o mundo é um traço 

essencial do ser-aí mesmo e, por que não dizer, é a sua constituição essencial 

marcante. Ser-aí não significa nada senão ser-no-mundo. (p. 324) 

 O ser-com-os-outros (Mit-sein) também é considerado um existencial, pois não 

há pessoas isoladas de outras pessoas, assim como não há pessoas distanciadas do mundo. 

A coexistência (Mitdasein) é constituição ontológica do Dasein, existir é coexistir 

(Duarte, 2012).  Nas palavras de Heidegger (1927/2005), “na base desse ser-no-mundo 

determinado pelo com, o mundo é sempre mundo compartilhado com os outros. O mundo 

da pre-sença é mundo compartilhado. O ser-em é ser-com os outros. O ser-em-si 

intramundano destes outros é co-pre-sença” (p. 170). 

Neste sentido, o homem sempre fala, necessariamente, com alguém, sendo o 

conteúdo expresso, revelado por esse homem, consolidado apenas quando é 

testemunhado por um outro.  “Não só algo se torna real quando visto e testemunhado por 

um olhar (singular e plural) como, também, aquele (s) que vê (veem), vêm-a-ser 

juntamente com o visto/testemunhado” (Critelli, 2007, p. 86).  

O testemunho não é apenas um ver e ouvir, mas sua função primordial é abrir e 

fechar espaço, na existência, para as coisas, para as pessoas, para os modos e alternativas 

de se viver. O testemunho do outro, seu olhar constituem o olhar do eu, moldando-o, 

distorcendo-o, atrapalhando-o, iluminando-o, fortalecendo-o (Critelli, 2007, p. 90).  

 Heidegger ressalta (1927/2005) que “mesmo o estar-só da pre-sença é ser-com no 

mundo. Somente num ser-com e para um ser-com é que o outro pode faltar” (p. 172).  
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Adverte, por outro lado, que “não se elimina o estar-só porque ‘junto” a mim ocorre um 

outro exemplar de homem ou dez outros” (p. 172).  

O habitar é o modo de ser-no-mundo com os outros, envolve um de-morar-se 

neste mundo, por meio de um construir. O termo habitar (Bauen) não se configura em 

apenas morar numa residência. Para além disto, o habitar é um modo característico do 

homem de estar e ser-no-mundo. O construir relações com as outras pessoas, com a 

própria terra e com os lugares garante ao Dasein continuar sendo (Marandola Junior, 

2008; Nascimento, 2012). Trata-se de uma estrutura fundamental do Dasein como ser-

no-mundo, desvelando a relação ser-homem-mundo. Além disso, é uma relação essencial 

que confere ao homem um sentimento de pertencimento ao mundo (Teixeira, 2006). Para 

Heidegger (1965/2010) habitar é o traço fundamental do ser-homem. Em seu texto 

“Construir, habitar, pensar”, o filósofo refere-se ao habitar como “ser trazido à paz de 

um abrigo, permanecer pacificado na liberdade de um pertencimento” (p. 129).  

Ainda no tocante ao habitar, o espaço a ser habitado, em uma acepção 

heideggeriana, articula-se de forma integradora através de um lugar. Os espaços recebem 

sua essência dos lugares e não “do” espaço. A essência do lugar está na relação que o 

homem, que nele permanece, se demora, estabelece com o mesmo. Nem todo lugar 

garante que aí acontece um habitar (Heidegger, 1965/2010). 

No percurso de compreensão da condição de ser-com-os-outros, a analítica 

heideggeriana traz como uma de suas noções centrais o “cuidado”, compreendido em sua 

acepção ontológica. A forma de expressão do ser-no-mundo se dá pelo cuidar das coisas, 

como também pelo cuidar dos outros, sendo esta a expressão fundamental da relação entre 

os homens. O ser-no-mundo do homem manifesta-se por meio do cuidado com as coisas 

- ocupação e o ser-com-os-outros desponta no cuidado com os outros – preocupação. “O 

ser por um outro, contra um outro, sem os outros, o passar ao lado um do outro, o não 
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sentir-se tocado pelos outros são modos possíveis de preocupação” (Heidegger, 

1927/2005, p. 173). A preocupação pode tomar, portanto, direções diversas, 

configurando-se formas de cuidado caracterizadas como preocupação substitutiva, 

antepositiva e indiferença. 

Na preocupação substitutiva, retira-se o “cuidado” do outro, tomando-lhe o lugar 

nas ocupações, substituindo-o. Assume-se pelo outro as suas escolhas. Tal forma de 

preocupação torna o outro dependente e dominado, ainda que possa tratar-se de um 

domínio silencioso e encoberto. Esta forma de cuidado determina, em larga escala, a 

convivência recíproca (Heidegger, 1927/2005). 

A preocupação antepositiva não substitui o outro, mas “que se lhe antepõe em sua 

possibilidade existenciária de ser, não para lhe retirar “o cuidado” e sim para devolvê-lo 

como tal” (Heidegger, 1927/2005, p. 174).  Tal modo de cuidado é guiado pela 

consideração e tolerância. 

Há ainda, modos indiferentes de convivência recíproca, que se referem ao não 

sentir-se tocado na relação com o outro (Heidegger, 1927/2005). 

O homem se torna autêntico quando reflete e adquire a liberdade de assumir os 

próprios cuidados. Quando isso não acontece ele é inautêntico, isto é, pode estar imerso 

no decaimento, conceito que exprime, conforme Reale e Antiseri (2008): “a queda da 

existência ao nível da inautenticidade e banalidade das vicissitudes quotidianas” (p. 205).  

Heidegger explicita que na maior parte do tempo o Dasein é absorvido por seu 

mundo. Na convivência cotidiana, o Dasein está, na maior parte do tempo, sob a tutela 

dos outros. “Não é ela própria que é, os outros lhe tomam o ser. O arbítrio dos outros 

dispõe sobre as possibilidades cotidianas de ser.” (Heidegger, 1927/2005, p. 179) 

Ao abandonar o ser autêntico, o homem utiliza-se da tagarelice, curiosidade e 

emerge o equívoco. Na inautenticidade, o homem vive ao nível dos fatos, as coisas são 
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utilizadas como um fim nelas mesmas, a linguagem se transforma num falatório, vive-se 

numa existência vazia e, a fim de preencher este vazio, busca-se uma conformação ao 

todo social, ao “a gente” numa existência anônima. O “‘a gente’, o ‘todos’, é, para 

Heidegger, o ‘ninguém’” (Spanoudis, 1981, p. 21).  Este é um poder-ser do homem, 

denominado pelo filósofo de decaimento ou queda. O poder da voz da consciência, 

denominado clamor, entretanto, pode chamar o ser humano à existência autêntica, 

fazendo com que ele procure o sentido do ser dos entes e o sentido da sua própria 

existência. Esse novo homem está envolto nos cuidados diante dele mesmo, revelando 

para ele o que ele é e o que por isso não pode ocultar. Os projetos e escolhas do homem 

podem, no entanto, levar à dispersão em uma existência inautêntica. 

 O terceiro existencial refere-se ao Dasein em sua condição de ser-para-a-morte. A 

morte é uma possibilidade permanente e certa na existência e torna todas as possibilidades 

impossíveis, sendo ela a possibilidade mais possível, mostrando que o projeto do homem 

é nulo e, assim, funda-se na historicidade da existência. É através desse existencial, do 

entendimento de que a morte é a impossibilidade da existência, que o homem pode 

encontrar o seu ser mais autêntico, passando do plano ôntico para o ontológico. O sentido 

autêntico da existência é a possibilidade do nada, do viver-para-a-morte, não se 

permitindo ser delongado nas possibilidades mundanas (Dantas, 2004).  

O ser-para-a-morte em Heidegger (1927/2005) é essencialmente angústia, esta 

possibilita que se vivencie o nada, a ausência de projeto e da possibilidade de significar a 

própria existência humana. Diante disso, o ser-para-a-morte é uma existência autêntica, 

pois afasta-nos da submissão aos fatos, levando-nos ao contato com a angústia. Apenas 

compreendendo que a morte é uma possibilidade da existência, assumindo essa 

possibilidade como decisão antecipada, pode-se encontrar o ser mais autêntico. Na 
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inautenticidade há o medo da angústia diante da morte, ocupa-se muito com as coisas e 

adentra-se no “a gente”, na normatividade social anônima (das Man). 

 O projeto de Heidegger é construir uma Analítica do Dasein, como parte da 

ontologia fundamental, que difere dos estudos da ontologia tradicional e do senso comum. 

Heidegger direciona seus estudos à interpretação do ser-no-mundo. Tal existencial possui 

uma constituição temporal, como uma “projeção lançada”. Para Heidegger (1927/2005), 

o ser só pode ser inteligível em termos de tempo. O Dasein tem a forma da temporalidade, 

da projeção-lançamento. Existir autenticamente é reconhecer a finitude e a temporalidade 

da existência humana, entendendo o caráter terreno do próprio ser com uma atitude de 

abertura e decisão – Entschlossenheit (Carman, 2007). 

 O tempo tem três determinações - passado, presente e futuro. A determinação 

fundamental para os homens, no entanto, é o futuro, pela característica do Dasein estar 

sempre se projetando (Heidegger, 1927/2005).  Para Heidegger (1965/2009), o homem 

junta o passado, o presente e o vir-a-ser de uma forma singular, aproxima uns dos outros 

e, assim, temporaliza sua morada. A experiência da temporalidade, de acordo com o 

filósofo, se dá no domínio da consciência, em que o passado e o futuro – o antes, o “ser-

sido”, o que ainda aí está apesar de ter passado; e o depois, o “puro possível”, a 

possibilidade enquanto possibilidade – são referidos no presente. O cuidado surge do 

passado, mas implica e antecipa as possibilidades. O ocupar-se das coisas é o presente. O 

tempo é chamado pela palavra êxtase, no sentido de “estar fora”. Há a possibilidade de 

vivência de um tempo autêntico, assumir a possibilidade da morte, a qual qualifica a 

existência, sendo o futuro um viver para a morte, ou de tempo inautêntico, preocupação 

com o sucesso, atenção para com o bom desempenho (Heidegger, 2009; Reis, 2005). 

Os significados atribuídos ao tempo pelo senso comum e pela ciência positivista 

referem-se a um tempo inautêntico, pois não remetem à existência lançada entre as coisas 
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do mundo. A existência autêntica é angustiada pela percepção da insignificância dos 

projetos e fins mundanos. Essa atenção a esse pensamento colocam todos os projetos 

como equivalentes em relação à nulidade dos mesmos, assumindo a angústia, se aceita o 

próprio tempo e a ele se permanece fiel, adotando o destino da comunidade humana com 

solidariedade, por comungarmos de mesmo destino. 

 Para Heidegger (1965/2010), a metafísica tradicional transformou o homem em 

“física” e esqueceu o ser, tornando o homem objeto a ser dominado e manipulado, 

concebendo o homem como sendo uma coisa entre as coisas, um ente simplesmente dado. 

Tal concepção de homem ancora-se na origem da técnica moderna. 

 A ciência moderna opera a partir de uma concepção de ser bem diferente daquelas 

propostas no Mundo Antigo e Medieval. Na conferência de 1955 “A questão da técnica”, 

Heidegger (1965/2010) considera que estamos no percurso da compreensão 

“tecnológica” do ser, como um ordenamento eficiente, ou “enquadramento” (Ge-stell). 

Tendemos a considerar e a tratar os entes em geral, até nós mesmos, como material de 

apoio ou “reserva passiva” (Bestand). A Era Tecnológica difere fundamentalmente dos 

períodos anteriores, pois com a tecnologia podemos ressignificar espaço e tempo. A 

compreensão tecnológica do ser representa a culminação do “esquecimento do ser” 

(Seinsvergessenheit).  

É importante ressaltar, entretanto, que Heidegger (1965/2010) não defende uma 

negação da técnica, mas o estabelecimento de uma relação mais livre com esta, em que 

haja espaço para o seu questionamento, a partir do pensamento meditante. O filósofo 

preocupa-se, outrossim, com a ausência-de-pensamento do homem moderno, com a 

hegemonia do pensamento calculante - planificador e investigador - sobre o meditante - 

reflexivo (Heidegger, 1955). 
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Para Heidegger (1955) existem dois tipos de pensamento, ambos legítimos e 

necessários: o pensamento que calcula e a reflexão que medita. Por pensamento 

calculante, o filósofo concebe um tipo especial de pensamento voltado a objetivos, a 

resultados, um pensamento planificador e investigador. Marcado pelo cálculo. Mesmo 

que não opere com números, o pensamento calculante faz cálculos. O pensamento 

meditante, por sua vez, é aquele que reflete sobre o sentido que reina em tudo o que 

existe. Para o filósofo qualquer pessoa pode seguir os caminhos da reflexão, que consiste 

em demorar-se junto ao que está perto e meditar. A despeito da legitimidade e relevância 

do pensamento calculante, considerado indispensável, o seu predomínio na Era da 

Técnica encerra um risco, pois o meditar é parte do ser homem e não fazê-lo tem 

evidenciado desdobramentos importantes para o homem atual. Heidegger (1955) alerta: 

Não nos iludamos. Todos nós, mesmo aqueles que pensam por dever profissional, 

somos muitas vezes pobres-em-pensamentos; ficamos sem-pensamentos com 

demasiada facilidade. A ausência-de-pensamentos é um hóspede sinistro que, no 

mundo atual, entra e sai em toda parte. Pois, hoje, toma-se conhecimento de tudo 

pelo caminho mais rápido e mais econômico e, no mesmo instante e com a mesma 

rapidez, tudo se esquece. (p. 11) 

Para Heidegger (1927/2005), toda impressão do homem sobre o mundo está 

carregada do que onticamente conhecemos como emoções, afetos e sentimentos. A essa 

condição humana, Heidegger nomeia de Befindlichkeit, traduzida para o português como 

disposição, tonalidades afetivas ou humor. Para o filósofo, “as possibilidades de abertura 

do conhecimento são restritas se comparadas com a abertura originária dos humores” (p. 

188), indicando, assim, ser este fenômeno um existencial fundamental. Trata-se de ser 

tocado, de forma originária, pelo que vem ao encontro no mundo.  
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 Dentre os modos de disposição, a angústia e o temor se destacam. A angústia 

emerge do caráter do Dasein enquanto poder-ser, da sua condição de ser-no-mundo. Não 

se trata, para a analítica existencial, de uma condição psíquica patológica, mas de uma 

disposição afetiva fundamental do ser-aí.  A angústia revela o poder-ser mais próprio. Ao 

romper com a familiaridade cotidiana, dá lugar ao estranhamento, instigando o homem a 

refletir sobre suas possibilidades e responsabilidade. Por meio dela, o homem avança de 

uma compreensão de si pautada na impessoalidade, nas interpretações públicas 

naturalizadas para uma experiência própria do existir enquanto abertura de sentido 

(Dantas, Sá, & Carreteiro, 2009; Heidegger, 1927/2005). 

 O temor, como modo de disposição afetiva, embora não traga em si o mesmo 

potencial de abertura da angústia, também requer a devida consideração. O temor possui 

o caráter de algo ameaçador que pode produzir um dano naquilo que se julga ser. Este 

emerge a partir do mundo das ocupações cotidianas. Trata-se, segundo Werle (2003), de 

um estágio mais suave que a angústia, de um fenômeno mais restrito. Porém, embora o 

temor seja dirigido a algo que é objetivo no mundo, o seu endereço último é o próprio 

Dasein, podendo o temor propiciar a abertura para a emergência da angústia. 

 De maneira originária, a compreensão também constitui o Dasein, sendo 

igualmente um existencial fundamental. Em “Ser e Tempo”, Heidegger (1927/2005) 

explicita que toda disposição, sempre possui a sua compreensão e, sendo assim, toda 

compreensão está sintonizada com o humor. Trata-se de um modo possível de 

conhecimento, dentre outros. “A pre-sença é de tal maneira que ela sempre compreendeu 

ou não compreendeu ser dessa ou daquela maneira. Como uma tal compreensão, ela sabe 

a quantas ela mesma anda, isto é, a quantas anda o seu poder-ser” (p. 199-200). Entende-

se, portanto, que o Dasein pode, originariamente e na maior parte das vezes, 

compreender-se a partir de seu mundo. 
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 O filósofo acrescenta que em toda compreensão há a possibilidade de 

interpretação, ou seja, de uma apropriação daquilo que se compreende. “Toda 

interpretação se funda na compreensão. O sentido é o que se articula como tal na 

interpretação e que, na compreensão, já se prelineou como possibilidade de articulação”, 

afirma Heidegger (1927/2005, p. 211).  

 A compreensibilidade do Dasein se pronuncia como discurso, sendo este 

igualmente originário da disposição e compreensão. Na articulação do discurso desvelam-

se significações. Das significações brotam a palavra e o silêncio. É preciso considerar, no 

entanto, que o referencial do discurso encontra-se no âmbito de determinados limites, 

numa determinada perspectiva. Para Heidegger (1927/2005), “o discurso é a articulação 

em significações da compreensibilidade inserida na disposição do ser-no-mundo” (p. 

221). 

 O Dasein, diferente dos entes simplesmente dados, que possuem, a priori, uma 

essência, é possibilidade de ser. Tal possibilidade, no entanto, não significa um poder-ser 

solto no ar. Para Heidegger (1927/2005): 

Enquanto algo essencialmente disposto, a pre-sença já caiu em determinadas 

possibilidades e, enquanto o poder-ser que ela é, já deixou passar tais 

possibilidades, doando continuamente a si mesma as possibilidades de seu ser, 

assumindo-as ou recusando-as. Isto diz, no entanto, que para si mesma a pre-sença 

é a possibilidade de ser que está entregue à sua responsabilidade. (p. 199) 

 Neste sentido, o Dasein é, inelutavelmente, débito, pela impossibilidade de 

realização de todas as possibilidades. 

Nesta dissertação, buscamos compreender o fenômeno da adoção tardia e, neste 

sentido, buscamos retornar ao vivido e lançar sobre este um olhar pautado na analítica 

existencial. Assim, cumpre-nos compreender, dentre outros aspectos, o ser-no-mundo de 



96 
 

 
 

crianças que vivenciam as experiências do “abandono” e adoção, o cuidado na relação 

entre mães e filhos adotivos, assim como a possibilidade do habitar na experiência da 

adoção tardia.  
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6. MÉTODO 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de uma perspectiva Fenomenológica de 

pesquisa, a qual, segundo Amatuzzi (2001), aspira uma aproximação do vivido, 

buscando-se um acesso à consequente expressão do seu significado potencial frente a 

alguma problemática trazida pelo pesquisador. Considerando o horizonte teórico-

metodológico apontado, a pesquisa a ser realizada configura-se como um estudo 

qualitativo, com enfoque compreensivo.  

De acordo com Frota (2010), o método fenomenológico “constitui-se numa 

perspectiva direcionada para a experiência, e que enfatiza a dimensão existencial do viver, 

buscando, acima de tudo, a compreensão dos significados construídos pelos sujeitos no 

seu contato com o mundo” (p. 2).   

 No desenvolvimento da presente pesquisa, utilizamos, mais especificamente, a 

fenomenologia hermenêutica heideggeriana. Nesta perspectiva, compreende-se a 

pesquisa como sendo fundamentalmente autoral, de maneira que nos caminhos realizados 

durante a investigação, tanto no tocante à definição da problemática, como na escolha 

metodológica e análise dos dados estão impressas a singularidade do pesquisador e a sua 

vivência.  

 Compreender a experiência da adoção tardia exige dirigir o olhar àqueles 

envolvidos neste processo, sendo este o caminho percorrido na consecução da pesquisa. 

Heidegger considera a necessidade do “enraizar o movimento mesmo do conhecimento 

na vida singular daquele que conhece” (Casanova, 2009, p. 22). 

No que diz respeito às mães, o nosso interesse configura-se em compreender os 

sentidos da experiência de adoção tardia para aquelas que, optando por este caminho, 

vivenciam tal possibilidade. Amatuzzi (2001) afirma, conforme exposto, que um dos 
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aspectos que caracterizam uma pesquisa fenomenológica é a importância dada ao vivido. 

Esse autor conceitua o vivido como “nossa reação interior imediata àquilo que nos 

acontece, antes mesmo que tenhamos refletido ou elaborado conceitos” (Amatuzzi, 2001, 

p. 53).  A experiência é aquilo que foi ou está sendo experimentado e vivido pela pessoa, 

dessa forma, faz referência ao mundo vivido, ao momento existencial. 

 No delineamento da pesquisa, consideramos que a narrativa é uma ferramenta 

metodológica que pode ser usada na pesquisa fenomenológica, de maneira que a fala do 

participante narra uma história que revela os significados e seu modo de estar-no-mundo. 

O Dasein pode ser revelado ou ocultado no contar da história (Dutra, 2000).  

 Segundo Dutra (2000): 

O narrador não "informa" sobre a sua experiência, mas conta sobre ela, dando 

oportunidade para que o outro a escute e a transforme de acordo com a sua 

interpretação, levando a experiência a uma maior amplitude, tal como acontece na 

narrativa. (p.116) 

 Dessa maneira, como procedimento metodológico na relação com a mãe, 

utilizamos a entrevista narrativa. Esta foi iniciada através de uma pergunta disparadora.  

Nesse tipo de entrevista, também se pode lançar mão de outras perguntas que se refiram 

à experiência narrada, essas questões são amplas, havendo abertura a interrogativas que 

sejam importantes à pesquisa, o que foi concretizado. 

Este estudo configura-se, ainda, como uma pesquisa “com” crianças, que confere 

ao mesmo uma especificidade a ser abordada. Trata-se de um campo de investigação em 

expansão, que tem sido alvo da atenção de inúmeros pesquisadores, sendo continuamente 

reconfigurado, a partir das mudanças historicamente observadas no tocante à concepção 

social de infância. A esse respeito, Kramer (2002) coloca: 
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O campo não é uniforme nem unânime, felizmente. Diversos são os modos de ler 

e se apropriar das teorias; diversas são as portas de entrada, as abordagens, as 

posições, temas de interesse, estratégias. Aquele ser paparicado ou moralizado, 

miniatura do homem, sementinha a desabrochar cresceu como estatuto teórico. 

Nesse contexto, muitos pesquisadores têm buscado conhecer a infância e as 

crianças com um conceito de infância e uma prática de pesquisa que podem ter 

enfoques teórico-metodológicos diversos, mas com os quais as crianças jamais 

são vistas ou tratadas como objeto. (p. 45) 

Delgado e Müller (2005), referem uma ruptura conceitual na noção de infância, a 

partir da qual prevalece uma compreensão de que as crianças não absorvem passivamente 

as realidades com as quais entram em contato. Não se trata de adaptação ou interiorização 

das regras, hábitos e valores do mundo adulto, conforme propunham até então as teorias 

prevalentes na Psicologia do Desenvolvimento, os infantes atribuem significados ao 

mundo que os rodeia.   

A consideração da criança e do adolescente como sujeitos ativos na construção de 

suas histórias, capazes de atribuir significado ao vivido, aponta a necessidade de realizar 

pesquisas que evidenciem suas vozes (Cruz, 2008). Não se mostra suficiente à 

compreensão do universo infantil ouvir os adultos falarem sobre as crianças, ou mesmo 

recordarem o seu ser criança, sendo necessário conhecer e legitimar as narrativas destes 

sujeitos como fonte de conhecimento. 

 Dentre os diversos olhares sobre a infância, a Fenomenologia constitui-se numa 

possibilidade de compreensão do ser criança, apresentando-se como “um novo chão 

possível e, até então, velado, sobre o qual e desde o qual os conhecimentos dos homens e 

seus modos de ser-no-mundo podem se reconstituir” (Critelli, 1996, p. 129). A realização 

de pesquisa fenomenológica com crianças é um campo em construção, somente possível 
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a partir da consideração da relevância da experiência destes sujeitos. Trata-se, 

evidentemente, de um paradigma de pesquisa diverso do hegemônico, devendo ser 

entendido em suas especificidades. 

 

Participantes 

Os participantes do estudo são duas “famílias” que vivenciam a experiência da 

adoção tardia há mais de 2 anos. As crianças adotadas têm 7 e 12 anos incompletos, 

respectivamente. Ambas encontram-se num estágio de desenvolvimento cognitivo em 

que já conseguem utilizar as operações mentais para resolver problemas da realidade e 

podem pensar com lógica, considerando os vários aspectos de um fato. Ademais, já 

desenvolveram um sistema representacional que as possibilita utilizar símbolos para 

representar pessoas, lugares e eventos (Papalia, Olds, & Feldman, 2006). Tais condições 

são importantes, considerando-se os mediadores de expressão utilizados na pesquisa. 

Inicialmente, algumas famílias foram selecionadas a partir de indicação da equipe 

técnica 2ª Vara da Infância e Juventude, responsável pelos processos de adoção na 

Comarca de Natal. Contudo, as famílias previamente selecionadas não se mostraram 

disponíveis a participar do estudo. Assim sendo, foi então necessário ampliar a busca, a 

partir da indicação de outros profissionais.  

A princípio foi solicitado que a família nuclear participasse da pesquisa, contudo, 

apenas as mães e as crianças mostraram-se disponíveis para tal, não sendo possível, 

portanto, a inclusão dos irmãos e dos pais. 

 

Local 

Os procedimentos de pesquisa foram realizados no Serviço de Psicologia Aplicada 

(SEPA), clínica escola da UFRN e numa Instituição filantrópica para crianças e 
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adolescentes em situação de vulnerabilidade social (neste último caso, pela conveniência 

para uma das famílias). Os dois locais garantiram condições favoráveis à realização dos 

encontros (conforto, privacidade e sigilo). 

 

Procedimentos de construção dos dados 

Realizamos uma entrevista com cada mãe e quatro encontros com cada criança. 

As entrevistas narrativas com as mães foram realizadas entre os meses de junho 

de 2013 e maio de 2014. Incialmente, as participantes foram orientadas em relação ao 

objetivo do estudo. Depois, aconteceu a leitura do “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” (ver apêndice C), bem como o esclarecimento de suas eventuais dúvidas. As 

entrevistas foram, então, realizadas por meio de uma questão norteadora, a saber: “Como 

foi para você o processo de adoção de seu filho?”, bem como foram introduzidas outras 

indagações a partir da experiência relatada.  

No desenvolvimento dos instrumentos a serem utilizado com as crianças alguns 

fatores foram considerados. Há uma preocupação, no campo de estudo sobre a infância, 

no tocante às metodologias investigativas a serem adotadas nas pesquisas.  As crianças 

veiculam, segundo Sarmento (2004, citado por Delgado & Muller, 2005), formas 

especificamente infantis de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo, 

devendo tal fato ser devidamente considerado no delineamento da pesquisa e escolha dos 

instrumentos.  

Quanto às possibilidades metodológicas da pesquisa qualitativa, Creswell (2007) 

ressalta: 

A pesquisa qualitativa usa métodos múltiplos que são interativos e humanísticos. 

Os métodos de coleta de dados estão crescendo e cada vez mais envolvem 

participação ativa dos participantes (...). Os pesquisadores qualitativos buscam o 
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envolvimento dos participantes na coleta de dados e tentam estabelecer harmonia 

e credibilidade com as pessoas no estudo (...). Além disso, os métodos reais de 

coleta de dados, tradicionalmente baseados em observações abertas, entrevistas e 

documentos, agora incluem um vasto leque de materiais, corno sons, e-mails, 

álbum de recortes e outras formas emergentes (...). Os dados coletados envolvem 

dados em texto (ou palavras) e dados em imagem (ou fotos). (p. 186) 

Considerando a expansão das possibilidades metodológicas, especialmente nos 

estudos com crianças (Cruz, 2008; Delgado & Müller, 2005), a construção dos dados 

desta pesquisa deu-se a partir de quatro encontros com cada criança individualmente, 

mediados por estratégias lúdicas, que visavam facilitar a expressão da experiência vivida.   

O primeiro encontro foi destinado ao estabelecimento do rapport com a criança, 

através de recursos lúdicos de expressão, como o Desenho Livre. Neste encontro, a 

pesquisa foi explicitada para a criança e esta escolheu o nome fictício que, por questões 

éticas, é adotado no trabalho. 

No segundo encontro, foi solicitado à criança que lesse ou escutasse uma história 

inconclusa sobre adoção tardia, elaborada para esta pesquisa (A história de Carol ou A 

história de João, conforme o sexo da criança), completando-a a sua maneira (ver 

apêndices D e E) 

No terceiro encontro, foi utilizada a Técnica de Investigação Clínica “Desenhos-

Estórias com Tema (DE-T)”, derivada do Procedimento de Desenhos-Estórias, criado 

originalmente por Walter Trinca (1972) para investigação da personalidade.  Trata-se de 

uma extensão do D-E para o estudo de temáticas específicas, recorrentemente utilizada 

em pesquisas qualitativas, com enfoques teóricos diversos (Trinca & Tardivo, 2000). 

Em pesquisas, o participante é convidado a desenhar algum tema, indicado de 

antemão pelo pesquisador. Depois, pede-se que conte uma história associada livremente 
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ao desenho e acrescente à sua produção um título. Segue-se uma fase exploratória – o 

inquérito, na qual são solicitados esclarecimentos no tocante à produção infantil. 

Solicitam-se, então, novas unidades de produção Desenho-Estória, em consonância com 

os objetivos da investigação.  

Nesta pesquisa, por meio do Procedimento DE-T foi abordada a experiência de 

adoção tardia, a partir dos seguintes temas: “Era uma vez uma criança chamada...”, “Eu 

e minha família”. Ao abordar a própria criança e a família na produção gráfica, 

acreditamos que estes temas poderiam provocar a emergência de conteúdos relevantes no 

tocante à temática que estávamos investigando. A partir de tal mediador, buscou-se 

conhecer, por meio da produção gráfica e da narrativa a ela associada, a experiência 

infantil. 

O último encontro foi livre, tendo por objetivo compreender como a criança foi 

afetada pela temática da pesquisa para, se necessário, proceder aos encaminhamentos 

cabíveis. Considerando-se o fato de tratar-se de temática potencialmente mobilizadora, 

foi garantido o acompanhamento ludoterápico às crianças participantes da pesquisa, a 

partir do Projeto de Extensão “Atenção Psicológica a Crianças em Acolhimento 

Institucional”, desenvolvido pelo Departamento de Psicologia da UFRN, no Serviço de 

Psicologia Aplicada – SEPA. 

A pesquisadora utilizou, durante o percurso de construção deste estudo, um diário 

de campo, no qual foram registradas suas impressões, percepções e afetações advindas 

do vivido. 

 

Análise de dados 

Com relação ao procedimento de análise, buscamos uma interpretação dos dados 

com base na fenomenologia hermenêutica heideggeriana.  
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Werle (2003), assim explicita o método proposto por Heidegger: 

O método da analítica existencial é buscado tanto na fenomenologia quanto na 

hermenêutica, de modo que se designa de método fenomenológico- hermenêutico.  

Parte-se da própria manifestação do Dasein ele mesmo em sua existência que, por 

sua vez, tem de ser interpretada de dentro para fora em suas principais estruturas 

ontológicas que a definem e que permitem a colocação da questão do ser. Dito em 

outras palavras, a questão do ser do Dasein é investigada tanto segundo a máxima 

da fenomenologia, do “ir às coisas elas mesmas” [zu den Sachen selbst], quanto 

com a máxima da “interpretação no horizonte da compreensão”, proposta pela 

hermenêutica. (p. 99) 

  O termo hermenêutica faz referência à arte da interpretação. Para Heidegger 

(1927/2005), toda interpretação se concretiza a partir da compreensão, pois nesta, o 

Dasein projeta o ser para o campo das possibilidades. A compreensão, portanto, antecede 

a interpretação e não como usualmente se concebe, que é preciso primeiro interpretar 

para, então, compreender (Werle, 2003). Disposição afetiva, compreensão e discurso, 

conforme concebidos na analítica existencial, estão em jogo na relação pesquisador-

entrevistado. Nessa maneira de analisar, considera-se que o pesquisador é também 

afetado pela pesquisa, levando consigo seus sentidos e também significando as narrativas.  

 O uso da hermenêutica heideggeriana como método de análise em pesquisa é um 

campo em construção, encerrando desafios. Alguns pesquisadores, como Azevedo 

(2013), Dutra (2002), Maux (2014), Mendonça (2012) têm realizado estudos a partir de 

tal proposta e contribuído para a construção de um caminho metodológico novo e original. 

Inspirados nestas experiências pregressas, buscamos adaptar os caminhos propostos ao 

campo da pesquisa com crianças. 
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 Inicialmente, as narrativas foram transcritas e associadas às produções e dados 

advindos do diário de campo da pesquisadora, de modo a compor o texto de referência 

para análise. Posteriormente, a pesquisadora procedeu à leitura dos registros de cada um 

dos casos, de modo a seguir com o processo de interpretação da experiência vivida, já 

iniciado nos encontros com os participantes da pesquisa. A partir de tal interpretação, em 

diálogo com a analítica existencial heideggeriana, buscamos uma compreensão da 

experiência.  

Ressalta-se que a produção gráfica e narrativa da criança no Procedimento de 

Desenhos e Estórias foi analisada por “livre inspeção do material”, possibilidade apontada 

por Trinca e Tardivo (2000) e coerente com uma perspectiva fenomenológica 

hermenêutica. No tocante às histórias inconclusas, faz-se necessário enfatizar que estas 

se constituíram em recursos expressivos, sendo as narrativas das crianças em resposta às 

mesmas analisadas em seus significados próprios, sem o uso de parâmetros de análise 

pré-determinados. 

. 
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7. NARRATIVAS DE MÃES E FILHAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS DE 

ADOÇÃO TARDIA: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DOIS CASOS  

 

Caso 1 - Gabriele e Júlia: os desafios de ser mãe e ser filha numa adoção não 

legalizada 

 

A história da adoção de Gabriele – a narrativa materna 

 

Gabriele, protagonista da história a ser narrada, tem 6 anos e 10 meses de idade e 

foi morar com a sua família adotiva quando tinha 2 anos e 8 meses. Trata-se de um 

processo de adoção realizado nos moldes da adoção consentida ou pronta, e não 

regularizado. 

A família adotiva é composta por Júlia, mãe, que tem 47 anos e interrompeu os 

estudos no 1º ano do ensino médio e suas 3 filhas adultas, do casamento com João: Tatiana 

(25 anos), Tâmara (22 anos) e Talita (17 anos). João, seu ex-cônjuge, tem 49 anos, 

estudou até a 4ª série do ensino fundamental e trabalha como pedreiro.  Júlia trabalha 

atualmente como empregada doméstica, sendo responsável pela limpeza da casa e os 

cuidados de uma criança de 4 anos. Tal emprego é recente, conseguido após o início da 

pesquisa, depois de um longo período de desemprego. A família é de religião protestante. 

A primeira família colaboradora da pesquisa é atendida por uma fundação 

filantrópica para crianças em vulnerabilidade social, que funciona na modalidade de 

creche, numa cidade do interior do Estado do Rio Grande do Norte. Gabriele passou a ser 

assistida pela fundação em virtude do desemprego da mãe e da necessidade de a criança 

ter assistência em tempo integral, regime ofertado pela referida instituição. 
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A família foi indicada para participar da pesquisa por funcionários da instituição. 

Ao ser informada pela pesquisadora sobre o teor do estudo, a princípio, a mãe adotiva 

ficou receosa, levando o TCLE para casa a fim de lê-lo com as filhas mais velhas, e atestar 

o real interesse da família acerca da participação. Uma semana após o primeiro contato, 

a mãe aceitou participar do estudo. Com o aceite, foi realizada a primeira entrevista com 

a mãe, que se mostrou bastante motivada para narrar a sua experiência. Contudo, foi 

possível perceber, neste momento, a preocupação com o destino dos dados da pesquisa, 

uma vez que a adoção de Gabriele não havia sido legalizada. 

A história da adoção de Gabriele é perpassada pela cultura local de proximidade 

e apoio mútuo entre as pessoas da vizinhança, presente em alguns bairros de baixa renda. 

Trata-se de um formato de vizinhança denominado por Farias e Pinheiro (2013) de 

“vizinhança viva”, sendo esta caracterizada por uma dinâmica social e cultural específica, 

na qual, dentre outras características, evidencia-se um suporte social diário, em que os 

moradores interagem com seus vizinhos não os concebendo como estranhos, mas como 

confidentes e participantes ativos em suas vidas (Min & Lee, 2006; Rivlin, 1987, citados 

por Farias & Pinheiro, 2013). 

A família biológica e a adotiva moram na mesma rua. A família biológica da 

criança possui uma renda muito baixa e é bastante numerosa, sendo também assistida pela 

fundação supracitada. O pai biológico é desconhecido. A mãe biológica, Vanessa, 

entregou a criança para Júlia, a mãe adotiva, “criar” quando ela tinha 2 anos e 8 meses. 

Júlia era dona de um mercadinho localizado em sua casa, o qual Vanessa frequentava 

com os filhos.  

Assim Júlia narra a adoção de Gabriele: 

Fazia um mês que eu tinha mudado pra rua onde eu moro e eu conheci a mãe de 

Gabriele. Era no São João, era no mês de junho, tempo de fogueiras. Ela 



108 
 

 
 

perguntou se eu queria ser a madrinha de Gabriele... Aí eu falei assim pra ela que 

eu não queria ser madrinha dela não, porque eu sou evangélica, e eu não posso 

ser madrinha, mas se ela quisesse, eu cuidaria de Gabriele durante o dia e à noite 

ela ia pra casa dela.  

Aí ficou o primeiro dia, segundo e terceiro; no terceiro dia ela já não quis mais 

ir pra casa, começava a chorar. Não queria ir pra casa não, ela queria ficar... na 

minha casa. No quarto dia, o padrasto, ele não queria que a menina ficasse 

comigo, porque a menina tinha que ficar lá. Aí ele bateu na mãe de Gabriele, 

deu... machucou ela e nesse mesmo dia ele bateu em Gabriele com uma mangueira 

e ficou uma marca no rostinho dela. 

Gabriele não tinha nem três anos na época, tinha 2 anos e 8 meses. Ele bateu 

nela, só que na verdade eu não tomei nenhuma providência, assim, porque eu 

esperei que a mãe tomasse, né? Mas ela não quis também. Quando fazia uns 10 

dias por aí (tempo decorrido do episódio de violência), ela resolveu me dar 

Gabriele, perguntou: “Tu queres Gabriele?” Eu falei: “... Quero!” Eu pensei até 

que era brincadeira, aí eu falei: “Quero! – Pois quando for 4 horas eu trago a 

roupa dela.”. Eu falei: “tá certo!”. Não é que ela trouxe mesmo? Aí...trouxe... 

Trouxe todas as roupas, mas as roupas de Gabriele... Assim, não dava... quase 

pra aproveitar nada, mas mesmo assim eu fiquei. Comecei a comprar roupinhas 

pra ela, sandalinha ela nem tinha, ficava na metade do pé dela, a sandalinha que 

ela tinha, entendeu? Já tava bem pequena. Aí... ficou comigo e nós nos apegamos 

muito a ela e até hoje tá com a gente. 

Vanessa pediu, inicialmente, que Júlia se tornasse a madrinha de Gabriele, mas 

Júlia rejeitou a oferta, visto ser evangélica, todavia, se ofereceu para cuidar da criança 

quando ela precisasse. Após certo tempo, a criança começou a dormir na casa de Júlia e 

a se vincular à família desta, chorando para não voltar para casa. Após a criança ser 

agredida pelo padrasto, companheiro da mãe biológica, Vanessa ofereceu a criança para 

que Júlia a adotasse. Na época, a mãe biológica estava novamente grávida. 

A dinâmica da adoção de Gabriele remete aos denominados “abandonos 

protetores”, que já ocorriam no Estado do Rio Grande do Norte desde o período das 



109 
 

 
 

capitanias hereditárias (Paula, 2013). A mudança de filiação ocorre num processo de 

entrega da criança para alguém que, na concepção materna, possa melhor suprir suas 

necessidades e protegê-la. 

 Verifica-se que a criança foi vítima de violência física, mas não houve um 

movimento, nem da parte da mãe biológica, nem da família adotiva, no sentido da 

responsabilização do agressor. A possibilidade de outros episódios de violência é 

evidenciada na narrativa de Júlia, revelando-se, então, um movimento de proteção por 

parte da mãe adotiva. 

Ele achou ruim quando a menina foi pra lá, porque a menina sempre dormia com 

ele. Ai ele falou assim... que ficava na rede com ele, aí disse assim: “é depois que 

Gabriele foi pra lá, Gabriele não quer mais dormir na rede comigo”, e por que 

você tem que dormir com ela? Ai eu falei: Vanessa, você não tem que deixar é 

Gabriele, nem Samanta dormirem com ele, você não tem que deixar ele dormir 

com elas, porque é... Principalmente porque ele é drogado. 

 Ele é drogado, ele bebe, aí... como é que uma mãe não tem noção de deixar uma 

filha dormir com um homem? Aí foi quando eu falei: “Não, Gabriele não vai mais 

pra lá não”. Tomei uma atitude, nem se ela pedir de volta eu não dou, ela vai ter 

que brigar na justiça, eu chegar e dizer “vá”, por mim ela não vai não. 

O processo de adoção foi iniciado no Conselho Tutelar da cidade, mas não 

concluído, porque seu esposo na época, João, agora ex-cônjuge, não aceitou se tornar pai 

de Gabriele, pois somente desejava adotar uma criança se esta fosse do sexo masculino.  

Eu fui ao Conselho Tutelar com uns 10 dias que ela estava comigo, nós fomos no 

Conselho Tutelar, ela assinou, a mãe dela assinou um papel, fui dei entrada com 

um advogado, aí faltava só levar minha documentação e a documentação do meu 

esposo, só que ele não aceitou, né? 

Não, ele não aceitou, porque se fosse um menino ele queria, porque eu tenho 3 

filhas, ele queria... um menino, mas mesmo assim eu continuei com ela. Com uns 

anos, acho que uns 2 anos eu me separei dele, mas... ele continuou morando, 

assim, no meu quintal. Ele adora ela, ela também adora ele... 
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Depois de dois anos eles se separaram e Júlia ficou receosa em continuar o 

processo de legalização da adoção, pelo fato de ser separada e estar desempregada. A 

informalidade da adoção é tema recorrente na família, que busca soluções alternativas 

para a legalização da filiação da criança. Tâmara, a filha do meio, é a madrinha de 

Gabriele juntamente com o noivo, havendo um projeto do casal de adotar Gabriele após 

o casamento. 

Eu tenho 3 filhas, a do meio é madrinha dela (de Gabriele), de batismo, batizou 

ela e adora ela. 

Entrevistadora: Tem quantos anos sua filha? 

Júlia: Minha filha tem 22 anos. Ela tá fazendo faculdade de contabilidade, 

quando terminar a faculdade, ela vai casar e vai adotar Gabriele legalmente. 

Entrevistadora: Ela que vai adotar Gabrielle legalmente? 

Júlia: É, ela que vai adotar! 

Entrevistadora: E por que não a senhora? 

Júlia: Porque eu tô desempregada, sou separada e tô desempregado, aí fica 

assim, a lei num... 

Entrevistadora: Pra quem é desempregado, você acha que ia ficar difícil pra você 

conseguir? 

Júlia: É, fica difícil pra quem é desempregado conseguir (choro), mas minha filha 

vai adotar ela e continuar com a gente, entendeu? Porque a gente se apegou muito 

a ela, não sei o que seria de mim sem Gabriele. 

Em outro momento da entrevista, ela acrescenta: 

Entrevistadora: No caso você tá esperando, então, que sua filha adote? 

Júlia: Isso... Ela e o noivo dela.  

Entrevistadora: Me parece que essa questão de, da senhora ser solteira hoje em 

dia, assim, divorciada, lhe deixa... insegura em relação à adoção de Gabriele?  

Júlia: (Choro). Eu tenho medo de não ganhar.  

Entrevistadora: Você tem medo de não ganhar?  

Júlia: (Choro) Eu tenho medo, assim, de quando for pro juiz, a juíza falar assim: 

“você é solteira? Você não tem condições de ficar com Gabriele”. Por isso que 
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eu deixo quieto, assim, sabe, de não procurar nada, porque eu tenho medo. 

Porque, assim, com Vanessa eu acho que ela não vai tirar Gabriele de mim.  

O temor de Júlia frente ao processo de legalização da adoção da criança, parece 

relacionado à sua dificuldade em relação a ser uma mulher divorciada, conforme podemos 

perceber no trecho abaixo destacado: 

Entrevistadora: Como é que você se sente sendo divorciada?  

Júlia: Na verdade, assim, eu não queria ser divorciada e nem muito menos 

separada. Eu queria tá casada, entendeu? Mas não deu, a gente não tem que... 

No começo eu não queria de jeito nenhum, isso me doía muito por dentro; mas 

agora eu já “tô” assim... já “tô” me acostumando. Mas... era assim uma coisa 

que eu não queria de forma nenhuma, porque eu sempre pensei assim: a gente 

casar... a gente tinha que casar e viver! Pra sempre, entendeu? Eu desde 

pequenininha que eu pensava assim. Eu jamais imaginaria que eu ia me separar. 

Mas aconteceu, né? 

Para além da falta de informação sobre a adoção, a narrativa desvela também 

alguns significados em relação ao valor da mulher divorciada, algo presente na cultura 

nordestina. Segundo Azevedo (2013), a valorização do matrimônio trouxe pressões e 

cobranças à mulher nordestina, predominando, ainda hoje, a concepção de que estar 

casada é fonte de respeito e aceitação no convívio social. Tal significado, instituído 

socialmente, é tomado por Júlia como verdade, na impessoalidade que, segundo 

Heidegger (1927/2005) prescreve os modos de ser na cotidianidade. 

Gabriele tem 5 irmãos biológicos e mantém o contato com eles, tanto na sua casa 

como na fundação na qual passa o dia, assim como mantém relação com a mãe biológica 

a partir de encontros esporádicos, conforme relatado a seguir: 

Ela adora as irmãs. Eu não privo ela disso não, sabe? Eu deixo ela ficar às vezes, 

à noite eu “tô” em casa e eu ligo, aí ela vai lá; às vezes quando ela vem aqui da 

creche, ela vai pra lá. 
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Ela tem contato com a mãe dela assim, que eu não excluo totalmente, entendeu? 

Ela é assim um pouco diferente, eu acho assim que... ela ficar todos os dias com 

a mãe, não é legal, porque... ela é muito, sei lá... Eu não queria assim, a 

convivência de Gabriele com ela, eu não acho legal, porque... ela é totalmente 

diferente, é muito sem educação. 

... Eu deixo ela passear com a mãe, não assim que eu vou deixar porque eu quero! 

Mas... Se eu preciso, se não tiver minhas filhas, se não dá pra minhas filhas 

ficarem, eu deixo com a mãe, mas... Não... Porque também assim, eu não gosto 

de deixar com outras pessoas, se é pra deixar com outras pessoas de fora, eu 

prefiro que seja com a mãe que é do sangue dela, entendeu? Ou com minhas filhas 

ou com ela, com a mãe. 

A narrativa da mãe adotiva desvela a valorização do vínculo de sangue. Segundo 

Schettini, Amazonas e Dias (2006), no geral, o imaginário da representação social de 

família está ligado aos laços consanguíneos.  A confiança dos cuidados da filha é atribuída 

à mãe biológica, neste caso, por ter “o mesmo sangue”.  

A história de Gabriele evidencia algo presente na sociedade brasileira, conforme 

já discutido neste trabalho: processos de adoção que não passam pela justiça. Os esforços 

da rede de atenção à criança, como também, a legislação vigente indicam que o processo 

de adoção precisa seguir os trâmites jurídicos necessários para que haja a garantia dos 

direitos e do cumprimento de deveres por parte dos envolvidos neste processo. Por outro 

lado, famílias que optam pela adoção legal reclamam da morosidade dos processos na 

justiça e algumas buscam outros caminhos. 

No caso em foco, não há referência a um planejamento da adoção, que vai se 

configurando a partir dos acontecimentos que permeiam as duas famílias envolvidas. 

Papalia, Olds e Feldman (2006) nomeiam de adoção aberta aquela em os pais biológicos 

e os pais adotivos conhecem a identidade uns dos outros e compartilham informações ou 

têm contato direto. A adoção não legalizada de Gabriele parece remeter a essa modalidade 
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de adoção. A literatura refere, ainda, a adoção consentida ou adoção por consentimento 

da família de origem como a prática de mães e pais biológicos entregarem o(a) filho(a) 

para adoção de terceiros por eles escolhidos. Tal modalidade de adoção também é 

conhecida como adoção pronta, direcionada, dirigida, adoção por iniciativa própria ou 

adoção intuitu personae (Gois, 2013). 

A despeito do caráter de “não planejado”, a história da mãe adotiva de Gabriele é 

marcada por um modo de ser referido por Boff (2005) como “modo de ser do cuidado”, 

caracterizado pelo teólogo como marcado pelo sentimento, pela capacidade de envolver-

se, de afetar e ser afetado, ao qual ele opõe o “modo de ser do trabalho”, tão presente na 

atualidade, necessário, mas não suficiente para o homem. O modo de ser do cuidado pode 

ser compreendido na narrativa a seguir: 

Entrevistadora: E a senhora já tinha vontade de adotar antes? Como é que foi? 

Antes de Gabriele, a adoção já passava pela sua cabeça? 

Júlia: Não, não passava não, mas assim, eu sempre gostei muito de criança, 

porque... eu morava em São Paulo, eu morei 22 anos em São Paulo, eu cuidava 

de criança na minha casa que as mães iam trabalhar. Eu tinha 4 crianças que eu 

cuidava, não exatamente as 4 de uma vez, é as vezes eu passei... 3 anos com uma, 

2 com outra e assim por diante, sabe? Aí, eu sempre gostei muito de criança, e 

principalmente de menina, eu adoro menina. 

Em relação ao emprego atual, ela descreve: 

Júlia: Novamente eu “tô” cuidando (risos) de uma criança o dia todo e assim 

quando eu volto pra casa ela quer ir comigo. Eu passo pouco tempo, mas ela fala 

assim: “mãe”, e começa a chorar, “eu quero ir com Júlia e, eu quero ir pra casa 

da Júlia, eu quero morar na casa da Júlia”; e fica tipo chorando no pé da mãe. 

Em outro momento da entrevista, comenta: 

Júlia: Se eu tivesse condições, eu adotaria mais.  

Entrevistadora: Adotaria legalmente?  

Júlia: É, eu adotaria legalmente e pegaria outras crianças. 
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Entrevistadora: Você tem vontade de adotar mais crianças? 

Júlia: É... Eu tenho vontade, que seja menina. 

Entrevistadora: Menina? 

Júlia: É, menina, eu gosto de menina. 

“Habitar um sentido, sentir-se pacificada na liberdade de um pertencimento” 

Heidegger (1927/2005, p. 129), assim se refere ao sentido do termo habitar na analítica 

da existência. Cuidar, ser mãe reveste-se de sentido na vida de Júlia. Ela parece habitar 

este sentido de forma própria. 

A adoção de Gabriele se reveste de inúmeros significados para a mãe, dentre os 

quais, destaca-se o de “cura”. Júlia refere um quadro depressivo com uso de psicotrópico 

no período da chegada da criança e relata: 

Júlia: Ah! Eu senti assim... (Quer chorar, mas segura). Também no começo eu 

tinha depressão, e Gabriele, ela me curou da depressão que eu tinha, assim, eu 

ficava muito fechada, muito trancada, depois que eu peguei Gabriele, parece que 

foi assim, foi um alívio pra mim, foi assim... uma ocupação muito boa, sabe, pra 

mim, eu cuidando dela, eu até esqueci que eu tinha depressão, eu não tomei mais 

remédio, eu tomava remédio pra depressão. 

Entrevistadora: Você tomava remédio pra depressão? 

Júlia: Eu tomava (choro) e Gabriele é como se fosse assim uma cura, entendeu, 

pra mim, foi um... foi uma coisa maravilhosa assim, eu pegar ela, eu cuidar dela, 

porque eu cheguei a esquecer que eu tinha depressão, é... eu me emociono assim 

porque é ruim toda noite ter que tomar remédio, né? Pra dormir, de só dormir 

com aquele remédio... E Gabriele foi assim como se fosse um remédio pra mim, 

eu nunca mais depois que eu tive Gabriele, eu nunca mais tive depressão, nunca 

mais precisei tomar remédio, e foi maravilhoso. 

É interessante considerarmos a relação entre os termos cuidado e cura, conforme 

explicitado por Boff (2005).  

Em latim, donde se derivam as línguas latinas e o português, cuidado significa 

Cura. Cura é um dos sinônimos eruditos de cuidado, utilizado na tradução do 
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famoso Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Em seu sentido mais antigo, cura se 

escrevia em latim coera e se usava em um contexto de relações humanas de amor 

e de amizade. Cura queria expressar a atitude de cuidado, de desvelo, de 

preocupação e de inquietação pelo objeto ou pela pessoa amada. (p. 29) 

Assim como aponta a filologia da palavra “cuidado”, na experiência de Júlia os 

termos cuidado e cura também se aproximam em seus significados. Não sabemos os 

sentidos presentes na “depressão” de Júlia, mas ela parece falar, em sua narrativa, de um 

vazio existencial, talvez advindo da experiência da autonomia das filhas já adultas e/ou 

mesmo da insatisfação da relação conjugal posteriormente encerrada, que é preenchido 

pelo sentido de cuidar de Gabriele. Desta forma, o remédio, que tinha a função de 

“estancar” a dor do viver, não se faz mais necessário.  

Os primeiros meses do processo de adoção foram marcados pela adaptação da 

criança a uma nova família, com costumes e regras próprias, muitas vezes diversas 

daquelas às quais ela estava habituada, conforme relata Júlia: 

Não, ela morava nessa rua, aí, assim, um mês e pouco... como eu tinha um 

mercadinho, ela ia lá comprar as coisas, o café da manhã de Gabriele era uma 

pipoca e uma bala, ela todos os dias, quando ela chegou pra morar comigo foi 

um sacrifício pra eu dar leite pra ela, assim, dar mingau, ela não queria de jeito 

nenhum, ela só queria pipoca e uma bala, eu falava: “Gabriele, você não pode 

comer, Gabriele”. “Eu quero pipoca”, eu falava: “Não! Tome o leite”. Eu até 

deixava ela de castigo, assim, sabe? Pra acostumar pra ela tomar o leite, mas ela 

não queria.  

É interessante observar como o cuidado se realiza e se desvela na experiência de 

Júlia. Numa alternância entre os modos de cuidado substitutivo e antepositivo, vai se 

construindo, para esta mulher, o significado de ser mãe de Gabriele. 
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Durante as entrevistas, entretanto, foi possível perceber que a construção da 

maternidade no contexto em foco parece ainda marcada por certa confusão. A partir de 

tal compreensão, busca-se, no diálogo com a mãe, avançar no tocante a esta questão: 

Entrevistadora: Eu queria saber um pouquinho, entender melhor a referência pra 

Gabriele de quem é a mãe dela.  Quem ela considera como mãe?  Quem é que ela 

chama de mãe?  

Júlia: Ela chama... eu. 

Entrevistadora: Você?  

Júlia: É, ela me chama de “mãe”. Aí eu vou assim: “Gabriele, quem é tua mãe?”; 

ela fala: “minha mãe é você!”; aí eu falo: “e Vanessa é o que tua?”; ela fala: 

“Vanessa... é...”, demora um pouquinho, sabe? “Ela é minha mãe assim que... 

ela me botou o mundo, né, mas você é minha mãe, mas eu vou chamar ela de tia”. 

Aí eu falo assim: “tá, você que sabe. Se quiser chamar ela de tia, você chama, se 

quiser chamar ela de mãe, não tem problema. Mas que eu sou sua mãe, viu, 

Gabriele?”. Aí... 

Entrevistadora: (Risos) Foi sempre assim? Ela sempre te chamou de mãe?  

Júlia: Desde o segundo dia que ela foi na minha casa ela me chamou de mãe. Eu 

não pedi pra ela me chamar de mãe, entendeu? Ela foi de livre e espontânea 

vontade me chamar de mãe. E chamava assim, ela ainda dizia assim: “minha mãe 

um e minha mãe dois”, no inicio, sabe? Agora não, ela fala assim. é difícil ela 

dizer que Vanessa é a mãe dela, às vezes ela fala que Vanessa é a tia dela. Só que, 

assim, quando ela sai com Vanessa, aí ela diz que ela é mãe dela, entendeu? Mas 

quando tá eu e Vanessa ela diz que eu sou mãe dela e fala que Vanessa é a tia. 

Tal confusão também se estende à relação com as irmãs adotivas. Ducatti (2004) 

ressalta que ao se adotar uma criança, toda a constelação familiar passa por um processo 

de mudança e, neste caso em específico, os lugares de mãe e irmã parecem se confundir. 

Além da irmã do meio – Tâmara, ser escolhida para uma possível adoção legal, conforme 

já exposto, Tatiana, a irmã mais velha, também aparece vinculada ao lugar de mãe, como 

podemos observar na narrativa que segue: 
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Entrevistadora: Entendi. Houve um tempo que ela chamava a irmã de mãe, né? 

Chamou a mais velha, não foi?  

Júlia: Foi. 

Entrevistadora: Como é você se sentia quando isso acontecia? 

Júlia: Ai, eu não gostei muito, não. “Tatiana, você não é a mãe dela, você não 

pode pedir pra ela te chamar de mãe, porque você não é a mãe dela.”. Aí eu ainda 

perguntei pra ela: “tu queres adotar ela? Tu queres ser a mãe dela?”; aí ela falou 

assim: “não, que eu não sou casada, se eu fosse casada eu adotava ela, mas como 

eu não sou”; que ela é separada; (continuando a fala da filha) “eu não quero ser 

a mãe dela, mas eu gosto muito dela como se ela fosse minha filha”. Aí eu falei: 

“não peça mais pra ela te chamar de mãe”, porque na verdade Tatiana pediu que 

Gabriele chamasse ela de mãe. Aí nunca mais ela chamou ela de mãe, não. As 

duas juntas, eu falei “Gabriele...”; eu falei “Tatiana, vem cá”, reuni as duas e 

falei: “não quero que você peça pra Gabriele te chamar de mãe, porque você não 

é a mãe dela”. 

Entrevistadora: Então, no caso, a sua filha que pediu para chamá-la de mãe? 

Júlia: Foi. Ela achava bonito, sabe, ela queria ser mãe. Aí ela achava bonito 

Gabriele chamando ela de “mãe”.  

Verifica-se que a maternidade é exercida pela mãe e pelas filhas mais velhas, o 

que, por vezes, gera conflito e indefinição de papéis. Na ausência do critério biológico, e 

também do jurídico, a construção do significado da maternidade de Gabriele, neste caso, 

vai se desvelando para Júlia, Tâmara e Tatiana, a partir das disposições afetivas presentes, 

das histórias de vida singulares e da dinâmica da relação entre as três mulheres-mães. 

Para Júlia, especificamente, parece que sua condição de ser uma mulher divorciada, não 

a autoriza a assumir uma nova maternidade, sendo legítima apenas a maternidade advinda 

de um matrimônio. Tal significado parece implicado, conforme exposto, na insegurança 

em legalizar a maternidade de Gabriele e aparece, ainda, na espera pelo matrimônio da 

filha para que esta possa concretizar a adoção. 
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A filha mais nova, por outro lado, posiciona-se com irmã, havendo, inclusive, 

ciúme em relação à mãe, conforme se anuncia na narrativa materna: 

Ah, não sei por que você adotou essa menina véia só pra... as coisas que você tem 

que comprar pra mim, você agora só fica comprando pra ela”. “Talita pare de 

coisa, tu não sabe que eu compro as coisas pra você também, pense na menina, 

que era... a menina sofria, tu gostaria que tu tivesse uma filha e precisasse dar 

pra os outros”, eu comento com ela, sabe? Ela fala: “não, ah! essa magra é ruim, 

mas eu gosto dela, vem cá Gabriele!”, e abraça ela. 

No discurso da mãe adotiva, em alguns momentos, à mãe biológica parece ser 

atribuído o significado legítimo de ser mãe de Gabriele, em outros, no entanto, a filiação 

adotiva é referida como doadora do sentido de ser mãe da criança, conforme evidenciado 

nos trechos abaixo.  

Júlia: No meu caso, assim, nunca pedi pra ela me chamar de mãe e também nunca 

assim escondi dela que Vanessa era a mãe dela. Eu sempre digo pra ela. Eu não 

comentava assim, alguém perguntava assim: “de quem é essa menina?”, eu 

falava assim: “é minha filha”. (alguém respondia): “Que tua filha? Tuas filhas 

tão grandes”; eu falei: “ela é minha agora, de coração, porque eu adotei ela”. 

Júlia: A mãe verdadeira, a mãe de sangue dela não quer ela, porque pelo fato 

dela já ter as outras duas menores, né? Aí eu com ela legalizada, eu me sentia 

sim mais tranquila porque eu ia ter ela comigo e assim, a felicidade seria maior. 

Júlia: Eu acho que ela não tiraria de mim. Aí sim, eu sei que eu vou correr risco 

de um dia eu perder Gabriele; porque Gabriele, ela mesmo vai... vai decidir, né? 

Quando ela chegar numa certa idade, ela pode querer ir com a mãe, porque é 

mãe... ou não, né? Fica sempre aquela dúvida. 

Neste último trecho, o temor da perda também é desvelado na narrativa materna. 

Na colocação de Júlia de que a mãe verdadeira é a mãe de sangue, ela reproduz um 

discurso marcado pela impropriedade (Heidegger, 1927/2005), que se produz num 

contexto histórico-social de valorização dos laços biológicos. O vivido na relação com a 

criança aponta para o “ser mãe de Gabriele”, mas a discurso reproduz os significados que 
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circulam no contexto em que Júlia está inserida. Tal discrepância a deixa confusa. A 

incerteza promove a abertura a partir da qual o temor e a angústia se desvelam.  

A adoção é questionada pela criança, segundo o relato de Júlia, quando esta 

interroga à mãe biológica: 

“Vanessa, por que tu me deu pra minha mãe?”, chegou pra perguntar pra a mãe 

dela. Aí Vanessa falou assim: “eu te dei porque ficava cuidando de você, e “nós 

combinamos de eu cuidar de você durante o dia, e você dormir comigo à noite, 

mas você chorava muito, você não queria ir lá pra casa, aí eu dei.”; Gabriele 

disse: “tá bom”. 

Neste trecho, enunciado pela mãe adotiva, a responsabilidade pela opção da 

entrega da criança para adoção parece atribuída a Gabriele, pois no discurso a justificativa 

da entrega da criança à família adotiva é vinculada ao choro desta quando voltava para 

casa. 

Durante as entrevistas com a mãe, mobilizados pelo temor (disposição afetiva que 

também se estende ao outro) dos caminhos que seriam tomados por esta mãe, buscamos 

esclarecê-la acerca da possibilidade da legalização da adoção em seu nome: 

Entrevistadora: E como é que seria pra a senhora, quando a senhora adotar 

realmente?”. Você pensa que pode ser a senhora, que seja no seu nome... como é 

que é isso? 

Júlia: É, eu penso em adotar no meu nome, mas... A lei, assim, eu sozinha, sem, 

eu separada, ia já depender do pai de Gabriele, né? Jogar esse papel pra o pai 

dela, aí às vezes eu acho que fica... 

Entrevistadora: Mais difícil? 

Júlia: Mais difícil.  

Entrevistadora: Mas a lei não restringe pessoas que sejam separadas, não diz que 

elas não podem adotar. Pelo contrário, pessoas separadas e desempregadas 

podem adotar.  

Júlia: Que bom. Assim me deixa mais tranquila, porque eu vou poder adotar ela 

com mais facilidade (choro). 
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A despeito desta última fala da mãe, observa-se que se trata de uma questão mais 

complexa que a falta de informação. Parece haver questões de gênero (valorização da 

mulher vinculada ao matrimônio) dentre outras, envolvidas na dúvida da mãe em efetivar 

a adoção em seu próprio nome. Neste momento, a disposição afetiva do temor também 

se faz presente na experiência de Júlia, assim como a angústia. Ela mostra-se temorosa 

com os caminhos que a adoção de Gabriele pode tomar, parece temer que a justiça lhe 

retire o lugar de mãe. Tal possibilidade representa uma ameaça e vem ao seu encontro no 

modo conjuntural de dano (Heidegger, 1927/2005).  

Na vivência das disposições afetivas do temor e da angústia, esta mãe recua e 

busca refúgio no retorno à impropriedade. O impessoal prescreve, então, o seu julgamento 

e sua decisão e ela segue sem legalizar a adoção da filha. 

 

A experiência da adoção na narrativa da criança 

 

Após o aval da família, conversei com Gabriele com o intuito de convidá-la a 

realizar a pesquisa. A criança aceitou prontamente participar do estudo, sendo marcada 

para a semana seguinte a conversa com a mesma. Ela mostrou-se bastante interessada em 

colaborar e em todos os encontros demonstrou motivação e alegria. 

Gabriele revela-se uma criança perspicaz e comunicativa e, a partir dos 

mediadores propostos, foi desvelando, na relação com a pesquisadora, os sentidos 

atribuídos à sua experiência de filiação adotiva. 

Ainda no primeiro encontro, enquanto produz um desenho livre, coloca: 

Gabriele: Eu tenho logo duas mães 

Entrevistadora: Você tem duas mães? E é? Como é que é isso? 

Gabriele: E dois pais! 

Entrevistadora: E dois pais? É mesmo? 
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Gabriele: Quando eu vou pro colégio, no Vilar (bairro), aí minha mãe Vanessa 

vai me buscar e leva lá pra minha es..., lá pra casa dela. 

Gabriele: (Fala baixo) Oh, minha irmãzinha Tâmara ainda tá aqui na barriga... 

Entrevistadora: Sua irmãzinha o que? 

Gabriele: Minha irmãzinha Tâmara.  

Entrevistadora: Tâmara? 

Gabriele: É, ela é bebezinha, olha, aqui a borboleta fica voando na minha casa, 

minha mãe e eu. Vou por o meu pai ainda...  

Entrevistadora: Como é o nome da sua mãe? 

Gabriele: Meu pai é João e Luís (referindo-se ao pai adotivo e ao pai biológico) 

e a minha mãe é Júlia e Vanessa. 

Neste caso, a convivência entre as duas famílias faz com que a criança 

compreenda ter dois pais e duas mães. A forma como a adoção é conduzida, sem a 

destituição do poder familiar e regularização da filiação adotiva, talvez contribua para 

uma atribuição de significado que remete à ideia do filho de criação. A percepção de duas 

famílias se estende aos irmãos, sendo interessante ressaltar que, inclusive, o nome da irmã 

biológica que está para nascer será o mesmo da irmã adotiva, em homenagem a esta. Em 

determinado momento da entrevista, ao desenhar, Gabriele faz referência a uma das irmãs 

biológicas: 

Gabriele: Minha irmã, Anitinha 

Entrevistadora: A sua irmã? Como é o nome dela? 

Gabriele: Anita 

Entrevistadora: Anitinha. Entendi. 

Gabriele: Vou fazer... (baixinho) 

Entrevistadora: Anitinha mora com você? 

Gabriele: Mora. 

Entrevistadora: Na mesma casa?  

Gabriele: (Faz não com a cabeça). 

Entrevistadora: Não? 
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Gabriele: Ela dorme com, mora com, com minha mãe que é Vanessa e eu durmo 

com minha mãe que é Júlia. Vanessa tem 6. 

Entrevistadora: Vanessa tem 6 anos? 

Gabriele: Seis filhas!  

Entrevistadora: Seis filhas? 

Gabriele: Sim... Óia aqui é... 1 comigo, 2 com Anitinha, 3 com Tâmara, 4 com 

Mateus, 5 com Vânia e 6 com Artur. 

Entrevistadora: Muita gente, né? 

Gabriele: (Faz sim com a cabeça). Mas eu durmo na... Uma vez eu fico na casa 

dela, olhando minha irmãzinha, uma vez eu dormia lá. 

Entrevistadora: Foi? Você gostava de dormir lá? 

Gabriele: Minha mãe quando, verdadeira é Júlia, oh! Vanessa. 

Entrevistadora: Vanessa? O que é uma mãe verdadeira? 

Gabriele: A mãe que me cria. 

Entrevistadora: A mãe que te cria? 

Gabriele: Ela é... Olha! (referindo-se ao desenho, aponta para Júlia) 

Entrevistadora: Olha, o que é isso? 

Gabriele: Minha casa, o sol, falta a nuvem. 
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Desenho livre produzido no primeiro encontro com a criança: 

 

Neste trecho da narrativa, fica clara a confusão da criança em relação à 

maternidade. Ter duas mães parece natural, mas também parece confundi-la. A mãe 

“verdadeira” é, ora a mãe biológica, ora aquela que cria, no caso, a mãe adotiva. 

Gabriele: Eu, eu num tô mais morando com aquela mãe. 

Entrevistadora: Com que mãe? 

Gabriele: Com aquela que ela me criou. 

Entrevistadora: Você tá morando com quem agora? 

Gabriele: Com aquela mãe que tu foi conversar com ela. 

Entrevistadora: Júlia? 

Gabriele: Sim. 

Entrevistadora: E é? 

Gabriele: Aí eu ganhei um monte de roupa dela. 

  Ao realizar outro desenho, segue o seguinte diálogo com a pesquisadora: 

Entrevistadora: Então, eu queria que você me contasse a história do seu desenho. 

Vamos me contar a história do seu desenho? 
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Gabriele: Aqui foi minha família, e você... você, eu, Talita, minha madrinha, 

minha irmã, minha mãe e meu pai. 

Entrevistadora: Ah, então quer dizer que eu tô na sua família também? É? 

Gabriele: (Faz sim com a cabeça). Eu só penso em tu. 

Entrevistadora: Oi? 

Gabriele: Eu só penso em tu. 

Entrevistadora: Você só pensa em mim? E é? Você pensa em que? 

Gabriele: Penso que você é po, po, princesa. 

Entrevistadora: Eu sou uma princesa? (Risos.) É?  

Gabriele: (Faz sim com a cabeça).  

Entrevistadora: Você acha isso? 

Gabriele:  Aham, no meu sonho. 

Entrevistadora: No seu sonho? Ah... 

Gabriele: Que eu tava pensando que tu era minha mãe. 

Neste fragmento do diálogo, o lugar de mãe é atribuído à pesquisadora, o que nos 

leva a refletir sobre a construção deste significado para a criança. Ora a mãe é a mãe 

biológica, ora a adotiva, por vezes a irmã e até mesmo a pesquisadora.  

Em outra fala, Gabriele quase confunde a madrinha como mãe: 

Gabriele: Mãaaa... Minha madrinha comprou uma capa pra ela. 

Gabriele, no decorrer dos encontros e narrativas, parece encarar com naturalidade 

a situação inusitada que vive sua família. A criança atribui a qualquer pessoa que goste 

ou que demonstre algum cuidado em relação a ela o lugar de mãe, o que pode ser 

problemático. A indefinição de papéis, a deixa sem uma figura de referência, a qual é 

importante na infância, pois é nessa fase que experimenta uma intensa e profunda 

transformação física, psíquica, social. Tendo em vista o vínculo profundo de dependência 

da criança em relação a seus cuidadores e seu apelo existencial por cuidado, considera-se 

que presença de uma referência de cuidado pode ser importante (M. G. S. Dias, 2007). 
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A família, a partir do olhar de Gabriele, é uma família em adoção aberta, já que 

esta circula entre a casa da família biológica e da adotiva (Papalia, Olds, & Feldman, 

2006): 

Gabriele: Quem mora na minha casa tanto, sabe? 

Entrevistadora: Você disse que era suas três irmãs... 

Gabriele: Eu tenho três irmãs? 

Entrevistadora: Grandes, não? 

Gabriele: É mesmo. 

Entrevistadora: E sua mãe. 

Gabriele: E meu pai. 

Gabriele: Vou fazer minha família inteira. 

Entrevistadora: Vai fazer sua família inteira? 

Gabriele: Vou. O noivo da minha madrinha, aqui é ela, minha mãe dando 

parabéns. 

Entrevistadora: Dando parabéns? 

Gabriele: Sim, é o casamento deles. 

Gabriele: Meu pai, a careca meu pai. 

Gabriele: Minha irmã, vou fazer minha irmã Talita, ela é no final. Pronto, fiz, 

minha família inteira. 

Entrevistadora: Que família grande. 

Gabriele: Ih, faltou mais uma. 

Entrevistadora: Falta uma pessoa? 

Gabriele: Minha mãe Vanessa. 

Entrevistadora: Sim, sua mãe Vanessa também tá na sua família. 

Gabriele: Ih, peraí que eu esqueci de outra coisa também, minha irmã bebezinha 

que o nome dela também é Tâmara igual ao da minha madrinha que vai casar. 

Óia o cabelinho dela. 

Entrevistadora: Ela é bebezinha? 

Gabriele: É. E faltou mais uma coisa. Eu posso fazer outro? Minha família é 

grande. 

Entrevistadora: Pode. 
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Gabriele: Essa é minha irmã Ana e esse é meu irmão Alisson, ele é mais grande 

que de todos. 

Entrevistadora: Ele é alto? 

Gabriele: É. E faltou uma. Meu irmão caçula que fica arengando comigo. 

Entrevistadora: Ele arenga com você é? 

Gabriele: Junto com aquela outra. Falta o Leonardo... 

 Desenho livre produzido no encontro referente à narrativa acima: 

 

Podemos supor que pela idade de Gabriele quando aconteceu a adoção (2 anos e 

8 meses), esta não tinha recursos cognitivos para entender as nuanças de uma mudança 

de filiação de uma família biológica para uma família adotiva. A situação de valorização 

dos laços de sangue pela mãe adotiva, bem como as diversas “mães”, a adoção consentida 

e a não legalização da adoção podem ter contribuído para que o entendimento de Gabriele 

de família se tornasse confuso. Em sua narrativa, circular entre as famílias aparece como 

sendo algo natural, mas o referencial materno parece gerar conflito. A legalização da 
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adoção, neste caso, embora não garanta que a mãe habite o sentido da legitimidade da 

adoção de Gabriele, poderá, dado o contexto em que esta maternidade é vivida, ajudá-la 

a caminhar nesta direção. 

É importante ressaltar, neste caso, as relações fraternas, sendo possível apreender 

que o sentido de irmandade está presente na experiência da criança, tanto em relação aos 

irmãos biológicos como aos adotivos.  

A despeito das considerações feitas acerca da confusão suscitada pela forma como 

a adoção de Gabriele se desenvolveu, e da necessidade da família adotiva ajudar a criança 

a organizar a sua experiência, a sua “família”, conforme simbolizada e narrada pela 

criança, convida-nos a tematizar os modelos instituídos de família, no sentido de uma 

maior abertura à compreensão dos significados de ser mãe, ser filha, ser irmã e mesmo de 

ser pai. Certamente, a família do desenho de Gabriele, em que estão presentes membros 

de sua família biológica e da adotiva, não está “desenhada” conforme os parâmetros 

jurídicos, mas significa, para a criança hoje, a sua família. 

 

Caso 2- Cristina e Alice: reflexões sobre o cuidado 

 

A história da adoção de Alice - narrativa materna 

A protagonista dessa história, Alice, tem 11 anos e passou a morar com sua nova 

família aos 5 anos de idade. O processo de adoção foi legalizado, mas ela não passou pela 

vivência do acolhimento institucional. A sua família adotiva soube por terceiros que os 

pais biológicos estavam sob o risco da perda do poder familiar por denúncias de 

negligência e a adoção da criança foi consentida pela mãe biológica. 

A família adotiva é composta pelos pais Cristina e Lucas, ambos com 53 anos, a 

irmã Érica, 23 anos, Alice e o irmão, Bernardo, de 9 anos. A família é de religião espírita. 
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A mãe é profissional de saúde, trabalha meio expediente nesta profissão e no outro turno 

cuida dos filhos mais novos e ajuda a administrar a Organização Não Governamental 

(ONG) que coordena junto com o cônjuge. O pai é professor universitário, mas, há quinze 

anos, está cedido a outra Instituição Federal, o que provocou sua mudança para a cidade 

de São Paulo/SP. Érica, 23 anos, é a única filha biológica do casal, concluiu curso 

superior, trabalha e vive na mesma cidade do pai. Bernardo, 9 anos, o filho mais novo do 

casal e também adotivo, mora em Natal/RN, junto com a mãe e a nossa protagonista. 

Bernardo tem o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo. 

A segunda família colaboradora da pesquisa é de classe socioeconômica alta e vive 

“se dividindo” entre o endereço fixo em Natal e a casa do pai em São Paulo. As crianças 

vivem a maior parte do tempo com Cristina, que reduziu o horário de trabalho para cuidar 

dos filhos, considerando, em especial, o diagnóstico do caçula, que necessita de atenção 

especializada. O contexto familiar exemplifica o dado presente na pesquisa realizada por 

Ebrahim (2001), na qual a autora afirma que os pais de adoção tardia apresentam um nível 

socioeconômico mais elevado e membros familiares mais presentes. 

A família é assistida pelo SEPA (clínica-escola da UFRN, onde foram realizadas 

as entrevistas) e foi indicada como possível colaboradora por funcionários da instituição. 

Após contato prévio, a mãe aceitou participar da pesquisa e assinou o TCLE. No primeiro 

encontro, mostrou-se bastante interessada em colaborar com o estudo e a entrevista inicial 

foi realizada no mesmo momento. Em decorrência de uma viagem familiar, o encontro 

seguinte somente aconteceu mais de um 1 mês após a primeira entrevista, havendo 

algumas interrupções durante o processo, em decorrência de compromissos da família. 

A criança mostrou-se muito interessada e motivada a participar da pesquisa, 

contudo, a mãe, após as primeiras entrevistas, pareceu receosa em dar continuidade à sua 

participação, talvez pela mobilização dos afetos. A despeito disto, colaborou até a 
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conclusão do estudo. Alice pareceu uma criança bastante atarefada, muito preocupada 

com as atividades que realiza e com o tempo destinado ao lazer reduzido. 

A história de Alice revela peculiaridades da dinâmica de algumas adoções 

realizadas no Brasil. A mãe adotiva, já tendo realizado uma adoção consentida há 4 anos, 

quando adotou Bernardo, recém-nascido, continuou no Cadastro Nacional de Adoção e 

demonstrava o desejo de uma segunda filiação adotiva. Por ser conhecida numa ONG que 

ajuda os postulantes à adoção na cidade do Natal, pessoas de seu convívio indicaram a 

situação de sofrimento, negligência e possível destino de acolhimento institucional vivida 

por Alice. Como a criança tinha 5 anos, havia dificuldade para encontrar uma família que 

estivesse disposta a adotá-la (SIC): 

Conhecia uma pessoa, que tinha essa criança. Conhecia, porque, na verdade, essa 

pessoa que me indicou Alice adotou o irmão dela mais velho, o irmão biológico. 

Eles eram três, estão todos três adotados. O irmão biológico mais velho dela 

estava adotado por essa pessoa, e a pessoa já tinha arranjado quem adotasse a 

criança menor, e como ela era mais velha, ela estava com dificuldade de arranjar 

quem quisesse. 

Cristina falou com o seu “contato”, que intermediava a adoção de Alice, e pediu 

para que este levasse a criança para passar um feriado com a família, no intuito de 

conhecê-la e decidir sobre a possibilidade da adoção. 

Minha mãe perguntou: “Ah, Fulana me disse que tem uma pessoa que tá com uma 

criança de cinco anos, se você ainda quer adotar”. Eu digo: “Quem é?”, aí 

peguei o telefone, liguei pra pessoa. Por coincidência, essa pessoa morava no 

meu condomínio, muita coincidência! Aí descemos pra conversar. Isso era dia 13 

de novembro, aí eu disse a ela, dia 14... 15 era feriado, aí eu disse a ela: “Traga 

ela pra passar o final de semana, pra ver se, se a mãe deixar, pra ver se dá certo”. 

A menina chegou com a menina no outro dia, dia 14, a menina já chegou lá em 

casa me chamando de mãe, aí eu digo “Valha-me, Nossa Senhora, essa não veio 

pra passar o final de semana, veio pra ficar”. 
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Cristina conheceu um pouco mais da história de Alice e soube que ela vagava 

pelas ruas e cuidava da irmã mais nova (até pouco tempo atrás Alice tinha contato regular 

com a irmã biológica, atualmente o contato foi reduzido). Alice era vítima de negligência 

e não havia ninguém que se responsabilizasse por ela. A mãe biológica era usuária de 

crack e fazia um mês que não aparecia para cuidar dos filhos (Alice tem dois irmãos 

biológicos: um menino mais velho que ela e uma menina mais nova). Então, decidiu 

continuar com a criança e dar início aos trâmites jurídicos. 

Aí ela já ficou... Ela já ficou, porque tava largada lá... A mãe tinha desaparecido 

já... Ela, nesse período, ela tinha desaparecido. Ela desapareceu e largava as 

crianças aí de qualquer jeito... E o Conselho Tutelar já tava pra ir buscar... A 

informação que a gente tinha... É, que já tinha muito... muita denúncia das 

crianças, então o Conselho Tutelar já tava... Aí a menina ficou preocupada, doida 

atrás de arranjar família pra eles não irem pra instituição... Ficasse logo direto 

lá em casa. Aí fui atrás da Justiça, pra fazer processo de adoção, fui atrás da mãe 

biológica, ela assinou um documento me entregando a criança, aí fui, procurei 

um advogado, da ONG inclusive. Aí a gente começou a mexer, dei entrada no 

processo... 

A situação de Alice antes da adoção, segundo Cristina, era bastante preocupante. 

Além de querer evitar a possível medida de acolhimento numa instituição, a circunstância 

na qual Alice foi encontrada parece ter motivado ainda mais a decisão rápida pela adoção. 

Ela... A mãe dela era... é viciada em crack, então ela morava com a mãe biológica 

e eles viviam assim, soltos. Diz que a mãe desaparecia um mês... Então ela era 

dona da vida dela... Tá entendendo? E ainda cuidava de uma irmã mais nova do 

que ela, entendeu?  

 

É tanto que quando ela chegou, aí eu fui primeiro dar um banho nela, imunda de 

suja; ela chegou lá em casa com um sapato que você precisa de ver, a calcinha, 

meu Deus, era imunda de suja! Uma roupa – e aquela eu acho que era a roupa 

arrumada dela, sabe? – um vestido tão sujo, ela tava tão suja! O cabelo todo 
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queimado do sol, sabe? Aí eu fui dar um banho nela. Ela tinha tanto do piolho 

que a parede do meu banheiro ficou preta, assim, de tanto piolho que eu tirei dela. 

Eu fiz cinco tratamentos com Kwell, eu fiz cinco tratamentos de verme... nela, 

porque ela chegou cheia de verme, ela botava os vermes pra fora. 

Alice foi adotada em 2008, portanto, antes da promulgação da Lei nº 12.010/2009, 

a qual colocou entraves à adoção consentida, conforme discutido neste trabalho. Desta 

forma, não houve dificuldade na legalização da adoção da criança. 

Cristina nos conta um início de vida familiar bastante tenso, conturbado para todo 

o núcleo familiar. Ela acredita que o fato de Alice estar na rua e sem um responsável por 

ela, fez com que a adaptação ao lar fosse bastante difícil.  

Eu vou dizer uma coisa a você: não é fácil, adoção tardia não é fácil. Quem disser 

que é eu acho que não procede. Pode até ter algumas experiências, né? Porque 

tudo na vida tem. Mas não é fácil, até porque eu, eu até às vezes fico pensando 

assim: se você às vezes pega uma criança institucionalizada eu acho que a 

experiência talvez já seja um pouco diferente, né? Porque são crianças já, vamos 

dizer assim, que já vivem dentro de regras, de limites, né? No meu caso Alice vivia 

ao Deus dará. 

A criança chegou modificando o ambiente e estranhou, segundo Cristina, a 

proposição de regras e limites, com os quais não convivia antes da adoção, estando 

habituada ao contexto de rua. 

Então, chegou na minha casa completamente sem limites. Imagine uma criança 

de cinco anos que é dona do nariz, faz o que quer, vai pra onde quer, faz as coisas 

do jeito que quer, né? Então não foi fácil, não foi fácil de jeito nenhum colocar, 

mostrar que tinha que seguir regras, que tinha que me obedecer, que agora tinha 

gente, uma pessoa que era responsável por ela; por um lado, ela, eu percebia que 

ela era, que era conflitante pra ela, mas que, por outro lado, a gente percebia que 

dava mais segurança, é claro, né? Entendeu? Então tiveram muitas dificuldades, 

mas também muitas coisas boas, né? Era... Muito emocionante, muita coisa 

emocionante.  
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O desafio da imposição de limites à criança parece ter sido o foco da relação mãe-

filha neste período inicial, conforme os trechos de narrativa que seguem:  

Eu parei assim, eu pensei: “Ou eu coloco as regras, ou não dá certo”. Porque 

pra mim era muito complicado é, é conviver com aquela desestrutura. Então eu 

digo: “Ou eu coloco as regras, ou não dá certo”. Como eu quero que dê certo, 

eu tenho que colocar. E quem teve que fazer fui eu, porque meu marido, ele 

trabalha fora, então eu que tive que colocar as regras nela, entendeu? Então foi 

muito duro! Foi, os dois primeiros anos foram os mais difíceis. Foi muito difícil, 

os dois primeiros anos foi muito difícil. Era, assim, pra você ter noção, a minha 

secretária, que hoje tá até comigo ainda, ela disse que só não foi embora porque 

ela precisava muito do dinheiro. 

 

Foi difícil porque a menina era descontrolada. Dizia palavrão, é... Ela chegava 

na geladeira, ela pegava um “toddynho”, ela pegava um iogurte, ela saía abrindo 

tudo, sabe? É... Era... Era uma capetinha, era uma capetinha, era uma 

capetinha...  

 

Porque ela era aquela adulta, assim, dona da vida dela: “Ah, porque eu... 

Quero!”. Eu digo: “Não, senhora, você vai me obedecer porque aqui quem 

manda sou eu”. Era desse jeito os termos, sabe? “Aqui quem manda sou eu e você 

vai me obedecer”. Era desse jeito. 

Frente a questionamentos diversos, que buscavam o acesso às disposições afetivas 

presentes neste período e ao desenvolvimento das relações no contexto familiar, Cristina 

restringe-se a compartilhar a dificuldade envolvida na questão da disciplina. 

Ao abordar os sentimentos, a mãe adotiva ressalta considerar o amor materno um 

mito. Não importando a origem do filho, seja um filho biológico ou adotivo, a relação de 

vínculo é, para ela, construída no cuidado com o outro.  

Recentemente até alguém já me perguntou, assim, “Ai”, porque o povo tem aquele 

conto de fadas, né? As pessoas gostam muito de contos de fadas: “Ai, você olhou, 

se apaixonou” Sabe? Não, não existe esse negócio não (risos). Pra mim, não 
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existe essa coisa “Ai, me apaixonei”. Eu digo “olhe, isso aí eu acho que deve 

existir raramente, com um, com outro deve acontecer”. Eu não acho que essa 

coisa aconteça. A gente queria, chegou, quando chegou, era aquilo ali e pronto! 

Não tinha essa história de que foi esse enfeite todo não. Eu sou muito objetiva, 

muito prática... Então não teve essa coisa não. Chegou, eu olhei, eu digo “Ó, 

agora vamos ter que colocar”. Então, a dificuldade maior que eu acho é porque, 

quando chega novinho, você... O, o amor é o cuidar. Isso aí eu não tenho nem 

dúvida. O amor é o cuidar. Essa coisa de você nasceu, se encantou também minha 

fi..., com a minha biológica quando nasceu eu ficava olhando igual a minha irmã. 

Minha irmã diz que olhava e dizia: “Cadê aquela amor de mãe que o povo fala?”. 

Mas quando você começa a ter que cuidar, aquela pessoa dependendo de você, 

então vai criando os vínculos afetivos, né? 

 Além de explicitar um pouco mais como se deu o encontro mãe-filha, este trecho 

da narrativa desvela um modo de ser que parece característico de Cristina, com uso 

privilegiado do pensamento calculante, em detrimento do meditante. “Eu sou muito 

objetiva, muito prática” parece remeter a um pensamento voltado a objetivos, a 

resultados. Soma-se a isto, certa dificuldade de abordar os sentimentos, de refletir sobre 

o vivido. A coexistência de razão e sentimento mostra-se conflituosa, o que parece 

restringir a expressão dos afetos.  

Agora a dificuldade quando chega grande é porque, principalmente aqui na 

minha experiência, é porque você, ao invés de se soltar pra se afeiçoar, você tem 

que regrar, não é? 

No encontro com Cristina, é possível apreender a presença da disposição afetiva 

do temor no período da chegada de Alice à sua casa. Havia, decerto, um ideal de mãe a 

ser atingido e o receio de não alcançá-lo, o que implicava, por sua vez, um ideal de filha. 

Segundo Werle (2003), o temor possui o caráter de algo ameaçador que pode produzir 

um dano naquilo que se julga ser.  A busca da adequação de Alice ao  modelo idealizado 
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parece resultar num modo de cuidado primordialmente substitutivo, conforme podemos 

observar nos trechos destacados a seguir: 

Mas quem quer ter o diamante brilhando, tem que saber como lapidar. Se você 

não souber como lapidar o diamante, você nunca vai ter o diamante brilhando, 

você sempre vai ter ele bruto. 

 

Era o dia todo, o tempo todo com todos os meus sensores aguçados, tá 

entendendo? É tanto que as pessoas que conviviam até achavam assim... mas eu 

tinha que botar as regras nela. 

 

Alice, eu sou doida pra encontrar alguma coisa que esteja errada com você pra 

eu consertar, porque sua vontade de estudar eu não posso consertar. Se fosse pelo 

menos alguma coisa que eu pudesse consertar, eu preferia”. Eu dizia pra ela, 

sabe? 

O modo de cuidado substitutivo, segundo Heidegger (1927/2009) caracteriza-se 

pelo cuidar do outro fazendo as coisas por ele, substituindo-o em suas obrigações, 

podendo levar a uma relação de dependência e dominação sobre o outro.  Segundo Rocha 

(2010), tal modo de cuidado dificulta que o outro possa assumir o seu si mesmo, suas 

possibilidades, seu poder-ser. Cristina relata muitas dificuldades na construção da relação 

mãe-filha e ao explicitar suas reações frente aos conflitos vividos, evidencia, uma vez 

mais, a que o desenvolvimento da maternidade se deu a partir do modo de cuidado 

substitutivo: 

Quando ela chegou eu fiquei meio aperreada. Eu digo, não, vamos ali, vamos 

sair, vamos comprar roupa. Aí, quando chegou na loja eu disse “Você vai 

escolher duas roupas, duas calcinhas, um biquíni e não mais do que isto. Aí ela 

escolheu e eu digo: agora nós vamos sair para comprar uma sandália. Aí lá no 

Shopping ela escolheu uma sandália para ela. Aí eu peguei o sapatinho dela e 

disse: Olhe, agora você vai pegar este sapato, você vai botar naquele lixo, e junto 
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com esse sapato você vai botar tudo o que você viveu até hoje, porque a partir de 

hoje eu vou tomar conta de você. 

 

Ela tinha essa história, com qualquer coisa ela dizia: “Eu não quero ficar nessa 

família!”. Quando foi um dia, ela falou isso, eu peguei ela, sentei na cadeira, 

sentei ela no meu colo, de frente para mim, aí eu olhei para ela e disse: Olhe, 

preste atenção que eu só vou lhe dizer mais essa vez e eu não quero ouvir isso de 

novo. É a última vez que eu quero ouvir a senhorita falar isso porque você agora 

é minha filha e eu sou sua mãe, está entendendo? (...) Eu não sou mulher de 

abandonar meus filhos. Você agora é minha filha, você não tem opção. 

Ao “ordenar” à filha que colocasse no lixo, junto com o sapato, tudo o que esta 

havia vivido até aquele momento, Cristina foi movida, provavelmente, pelo desejo de 

“apagar” o sofrimento decorrente da negligência sofrida. Mas frente a tal assertiva, 

questionamo-nos: seria isto possível? E haveria apenas sofrimento nesta história 

pregressa?  

Em alguns trechos da narrativa, no entanto, desvela-se a possibilidade do cuidado 

antepositivo na relação entre mãe e filha.  Neste modo de cuidado, o ser cuida do outro, 

deixando-o seguir o próprio caminho, devolvendo ao outro a si próprio, permitindo-o a 

expressão de modos próprios e singulares de ser-no-mundo, o colocando diante de suas 

possibilidades. Tal modo de cuidar, se expressa também na consideração e na tolerância 

para com o outro (Heidegger, 1927/2005). 

Cristina alude mudanças advindas do processo terapêutico da criança e dos 

encontros de orientação aos pais, assim como do seu próprio processo terapêutico. Tais 

mudanças parecem apontar para uma maior flexibilização e atenção ao modo de ser da 

filha: 

Foi difícil esse ano! Olhe gente, o primeiro semestre foi cruel, porque eu tinha 

que estar ali, eu digo que era com o chicote o dia todinho: vamos estudar! E ela 

com raiva, ela chorava, ela fazia de tudo. Aí, no meio do ano pra cá, eu digo: Não 
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vou mais me estressar, Alice, eu vou só lembrar a você que é meu compromisso, 

vou lembrar a você que você tem que estudar, mas não vou mais me estressar com 

você. Aí melhorou muito, tem melhorado bastante! 

 

Eu digo a ela, se precisar ir pro quinto dos infernos – eu tenho uns termos até 

assim, para lhe ajudar eu vou. Tem problema comigo não, viu?. Eu converso com 

ela: olha, hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Mas estamos bem. Estamos 

cada dia melhorando, até porque eu tô naquele processo, me policiando muito 

que eu não preciso mais estar naquela vigília com ela. Eu tô começando a 

trabalhar esse emocional mais livremente. 

No projeto de vida de Cristina, a adoção parece uma escolha feita com 

propriedade. Cuidar dos filhos tem um significado muito singular em sua vida. Ela 

demonstra, em sua narrativa, habitar tal sentido. A adoção dos filhos aconteceu em sua 

vida, não sem dificuldades, mas a partir de uma escolha própria. 

Não foi pra preencher a minha vida. Não. Foi uma necessidade que eu tinha de 

ter mais filhos, de fazer essa modificação, entendeu? De, de trabalhar mais um 

ser humano, isso pra mim, é muito prazeroso, essa coisa de você educar. Eu tenho 

muito prazer em educar. Isso me dá prazer, entendeu? Então ah, se eu não tivesse 

mais, eu taria fazendo outra coisa. Eu taria criando outra coisa, eu taria fazendo 

outra coisa também, porque é de mim de fazer, porque foi minha escolha. E eu 

escolhi. Esses aí eu escolhi ser hoje assim, ser mãe de três filhos, entendeu? A 

vida me levou a ser dessa forma, embora que a minha opção fosse, mas não seria 

os dois, seria... mas a vida me levou e estou muito satisfeita, tô muito feliz. Não 

mudaria nada. Eu não mudaria nada. Minhas escolhas foram bem feitas. 

 

Pra mim, adoção sempre foi um projeto. Pra você ter noção, a minha filha, antes 

dela chegar, antes de eu engravidar, eu já estava com o enxoval dela quase 

pronto, porque eu comecei a comprar as coisas. E as pessoas se preocupavam e 

diziam assim: “Mas você tá comprando...”. Aí teve até uma vez que um amigo 

meu veio conversar comigo muito preocupado. Eu digo: “Olhe, preste atenção: 

Eu vou ter um filho. Eu vou ser mãe. E, se eu tivesse comprando roupa pra 
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gestante, você podiam estar preocupados. Eu não estou comprando roupa pra 

gestante. Eu estou comprando coisas pra um filho que vai chegar. Se eu não puder 

tê-los, eles vão chegar de qualquer forma”. Então pra mim, é tranquilo quanto a 

isso, como você vê que, entendeu? Aí antecipamos o projeto para o segundo, aí 

começamos a... aí eu digo assim: “Eu quero”, aí aparece, entendeu? Eu digo, eu 

aviso a Deus lá em cima e ele manda. Então aí apareceu Bernardo. Então, quando 

Alice chegou, tinha esse detalhe: Bernardo precisava de uma atenção 

diferenciada. Isso aí já era mais uma dificuldade pra ser administrada, entendeu? 

Porque ele precisava de atenção, eu não sabia o que ele tinha, então, tanto que à 

noite, eu dizia, “Meu Deus, eu tô ficando louca”. A pessoa que está com um 

menino, o menino, você falava, ele não respondia, não olhava no olho, um monte 

de coisa, sem eu saber o que é que tem, aí eu vou arranjar ainda mais uma 

criança, aí eu ficava muito preocupada, mas aí eu digo “Homem, você quer saber 

de uma coisa? Relaxe. Relaxe, se não der certo, não deu e pronto, mas pelo menos 

eu tentei”, né? Aí foi quando eu relaxei mais, eu digo, “não, fizemos dar certo”. 

Cristina, como nos propõe Heidegger, tem o cuidado como sendo correlativo da 

sua significância no mundo. Apenas sendo cuidado o Dasein pode ter como morada um 

mundo significante e somente se tiver como morada um mundo significante ele pode ser 

cuidado.  

Quando eu chego, que eu abro a porta do quarto deles, que eu olho aquelas duas 

crianças dormindo tranquilas, bem abrigadas, bem alimentadas, me dá uma 

sensação assim, indescritível, entendeu? 

A despeito das mudanças no sentido de um cuidado antepositivo, Cristina mostra-

se sempre bastante preocupada com o comportamento dos filhos, relata dúvidas e 

questionamentos e participa de diversos grupos de discussão via aplicativo de celular - 

Whatsapp. Nesse movimento parece buscar, algumas vezes, a norma no geral, o que 

encerra o risco do decaimento, da queda na impessoalidade. Heidegger fala sobre esse 

conceito por meio da máxima “Todos nós... ninguém”, isto é, o comportamento de massa 

dá origem a vidas de massa, conversas cheias de tagarelice vazia que não geram nenhuma 
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intimidade genuína. Na vivência da dificuldade em aproximar-se da experiência dos 

filhos, conhecer o que sentem e pensam, ela algumas vezes busca compreendê-los a partir 

de parâmetros normativos. 

Eu converso muito. É tanto que eu tenho aqui no Whatsapp, eu tenho o grupo de 

mães da sala dela, o grupo de mães da sala do Bernardo, o grupo de mães da 

espera da Escola, o grupo de mães de crianças especiais, que o meu outro é 

autista. Um monte de grupo de mães conversando. Então aí, aí isso me dá mais 

esse... esse respaldo: “Não, é normal do que não é normal”.  

É importante considerar, conforme esclarece Sá (2002), em alusão às ideias de 

Heidegger, que os modos de ser revelados pela analítica do Dasein, a propriedade e a 

impropriedade, não são estados ou condições subjetivas alternadas ou superáveis 

temporalmente, mas possibilidades existenciais sempre presentes e articuladas 

estruturalmente. 

A adoção para Cristina é concebida em acordo com o que preconiza o ECA e a 

Nova Lei da Adoção, que reforçam ser este um processo de filiação, no qual se busca, 

prioritariamente, uma família para uma criança: 

Cristina: Eu me sinto assim, sabe? Eu acho que é mais isso que me incomoda, 

sabe? Aquela coisa que todo mundo faz, aí muita gente “Ai, eu tenho tanta 

vontade de adotar uma criança”. Eu digo, não faça caridade, porque você não 

consegue fazer caridade no dia-a-dia. Se você se sente compromissado 

socialmente, vá num abrigo, adote uma criança de longe, não é? Apadrinhe uma 

criança. Não traga pra dentro de casa, porque não é caridade. Eu não vejo assim. 

Entrevistadora: E como é que a senhora vê? 

Cristina: Eu vejo um filho.  

O seu projeto de filiação adotiva é discutido com todos os membros da família. 

Quando a filha biológica questiona a opção pela adoção, ela responde: 

Quando ela tinha uns sete pra oito anos, eu conversei com ela que a gente ia 

adotar uma criança, aí ela disse “Eu vou ter que dividir tudo?” Ela era bem 
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espevitada. “E eu vou ter que dividir tudo?”, eu digo “Vai”. Sabe o que eu estou 

pensando que você vai dividir? Eu tô pensando que você vai dividir noites de 

natal, noites de ano novo, uma promoção que você tenha no trabalho, você vai 

ter com que dividir leitos de hospital de seus pais, que você vai ter que dividir, e 

você vai ter com quem dividir. Eu não estou pensando que você vai dividir as 

coisas. Eu estou pensando que você vai dividir momentos, experiências de vida. 

Isso eu quero que você tenha com quem dividir. Isso é importante”. 

A despeito do sentido de sua escolha, Cristina narra a dificuldade em aceitar um 

contexto social adverso que muitas vezes resulta na negligência e falta de cuidados por 

parte dos pais na relação com seus filhos. Ela expressa o incômodo em cuidar de crianças, 

cujos pais foram destituídos do poder familiar. Ciente da complexidade envolvida na 

entrega e/ou abandono de crianças e adolescentes por pais biológicos, esta mãe não culpa 

as famílias. Ao escolher cuidar dessas crianças, Cristina parece sentir o débito por esta 

escolha. Em sua narrativa, desvela-se uma “dívida” e a responsabilidade por cuidar dos 

filhos de mulheres que, frente a outros contextos de vida, poderiam criar seus próprios 

filhos. 

Entrevistadora: E como é que foi isso pra a senhora? 

Cristina: O quê? 

Entrevistadora: A adoção, toda essa dificuldade... 

Cristina: Ai, eu fiquei muito arrasada quando eu vi que eu não sabia... Que eu 

disse a ele que eu não queria ir atrás da mãe biológica, mas quando eu peguei o 

papel, que eu olhei, que eu vi assim: “Destituição do pátrio poder”, eu fiquei, 

assim, arrasada! Fiquei acabada! Fiquei acabada! Eu digo: “Meu Deus do céu, 

eu tô destituindo uma mãe”. Me senti muito ruim com isso, mas já tinha passado. 

Entrevistadora: Se sentiu destituindo? 

Cristina: Me senti destituindo. Sabe? É estranho, mas eu sentia vergonha, sabe? 

(Chora). 

Entrevistadora: Você sentia vergonha? 

Cristina: (Chora)... Sentia, porque, assim, que você queira ou que não, é a lei do 

mais forte, né? Porque você não se prostitui porque quer se prostituir, você não 
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se droga porque quer se drogar. Quem se droga, a maioria das pessoas que se 

drogam, como é o caso da mãe biológica de Alice, ela tem também uma história. 

Uma criança que foi abandonada. Ela foi uma criança que foi abandonada, 

entendeu? E o abandono levou ela pra as drogas. Podia não ter levado, mas 

levou. Entendeu? Então, a família biológica de Bernardo, que é o meu outro, é 

uma família carente, uma menina nova, que engravidou, que foi abandonada por 

todo mundo, pelo pai da criança, pela mãe dela, então também teve um abandono, 

entendeu? 

 

Cristina: Tenho consciência que a questão é muito complexa. É tanto que eu não 

admito que ninguém fale das mães biológicas, sabe? Porque o pessoal é muito 

“Ah, porque a mãe que dá!”. Eu digo “Gente, tenham calma, porque todo mundo 

tem uma história, né? Porque todo mundo tem uma história e eu gosto de respeitar 

a história das pessoas”. Entendeu? Sabe? Eu me... me incomoda isso. Me 

incomoda.  

Ao escolher cuidar de Bernardo e Alice, Cristina parece sentir-se “cúmplice”, 

ainda que de forma indireta, de um sistema socioeconômico que gera exclusão. Que 

destitui famílias da condição de criar seus filhos, para depois destituí-las do direito de 

fazê-lo. Conforme discutido no corpo teórico deste trabalho, o fenômeno do 

abandono/entrega de crianças retrata uma realidade social crônica e grave, ligada ao modo 

de produção e exclusão do sistema capitalista, a qual é pouco discutida e lembrada apenas 

em situações de repercussão midiática (Motta, 2006). 

 

A experiência da adoção na narrativa da criança 

 

Após a anuência da mãe, conversei com Alice com a intenção de convidá-la a 

colaborar com a pesquisa. A criança aceitou prontamente participar do estudo, sendo 

marcada a primeira entrevista para quando a família dela voltasse da viagem de férias. 
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Ela mostrou-se bastante interessada em colaborar e em todos os encontros demonstrou 

motivação e alegria. 

 Alice revelou-se uma criança muito perspicaz e comunicativa. Ela gosta de assistir 

televisão, de navegar na internet, jogar videogame e brincar de boneca. Sente dificuldade 

em concentrar-se durante muito tempo nos estudos e está repetindo o 5º ano do ensino 

fundamental I, em uma escola privada.  

A partir dos mediadores propostos, foi desvelando, na relação com a pesquisadora, 

seus modos de ser-no-mundo e os sentidos atribuídos à sua experiência de filiação 

adotiva.  

Inicialmente, assim relata sua chegada à nova casa: 

Alice: Meu nome é Alice, eu tenho 11 anos, eu cheguei com 5 anos. 

Entrevistadora: Na sua casa? Como é que foi? Você lembra? 

Alice: Foi muito... estranho. 

No Procedimento D-E, frente à proposição do tema “Eu e minha família”, segue 

o seguinte diálogo: 

Alice: Você quer que eu desenhe que família? 

Entrevistadora: A sua família, né? Eu e minha família. 

Alice: A de agora? 

Entrevistadora: A que você quiser desenhar, certo? 

(pausa) 

Alice: Meu irmão também é adotado, Bernardo. 

Entrevistadora: O mais novo? 

Alice: Uhum. Dessa família de agora. 

Entrevistadora: Ele tem quantos aninhos? 

Alice: Nove. Ele era bem pequenininho quando foi adotado. 

Entrevistadora: Quando você conheceu ele? 

Alice: Não. Quando minha mãe adotou ele. 

Entrevistadora: Sim, quando sua mãe adotou ele? 

Alice: Ele era recém-nascido. 
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Entrevistadora: Sim, ele era recém-nascido... E você já tinha mais idade, né? 

Alice: Eu só fui adotada depois dele. 

Entrevistadora: Depois dele. Você tinha quantos anos? Você lembra? 

Alice: Cinco. 

Entrevistadora: Cinco? Já faz bastante tempo, né? 

Alice: Uhum. 

Entrevistadora: Como é que era lá na sua outra família? 

Alice: Eu tinha... eu tinha dois irmãos: um irmão mais velho e uma irmã 

pequenininha. 

Entrevistadora: Hmm. 

Alice: A coisa que eu percebi que ficou mais estranha, porque mudou, vai ser a 

irmã mais velha, o irmão mais novo, e a irmã mais... 

Entrevistadora: Velha. 

Alice: E na outra família, eles eram o irmão mais velho e a irmã mais nova. 

Entrevistadora: E qual era a idade deles? 

Alice: Eles foram adotados com 1 ano, alguma coisa assim. 

Entrevistadora: Aí ele era mais velho que você quanto tempo? Você lembra? 

Alice: Não... 

Entrevistadora: E a sua irmã, você lembra? 

Alice: Eu acho que era... 

Entrevistadora: Você tinha cinco, ela tinha quanto? 

Alice: Três. 

Entrevistadora: Três? Ela também foi adotada? 

Alice: Uhum. Todos. Todos foram. 

Entrevistadora: Você tem contato com eles? 

Alice: Não. 

Entrevistadora: Como é que é isso pra você? 

Alice: Eu sei lá. 

Enquanto falava, Alice ia desenhando e, ao concluir o desenho acrescentou ao 

título já constante na folha “Eu e minha família”, o termo “adotiva”. Foi, então, solicitado 

que contasse uma história sobre o desenho: 
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Alice: Era uma vez um menino chamado Luís e uma menina chamada Renata, e 

eles viviam felizes, e eles adoravam brincar, e eles... eles... Ah, eu não sei direito! 

Entrevistadora: Você pode começar falando sobre o seu desenho, assim... 

Alice: Esse daqui é meu irmão, essa é minha irmã. Eles tão em algum canto... 

(...) 

Alice: E eles viviam felizes. 

Entrevistadora: Eles viviam felizes, né? Você colocou “eu e minha família 

adotiva” e desenhou seus irmãos que não moram com você. Como é isso? 

Alice: O quê? 

Entrevistadora: É... você botou “eu e minha família adotiva”. Aí desenhou Luís e 

Renata. 

Alice: Eu não sei. 

Entrevistadora: Não sabe? Você quer fazer o desenho da sua outra família? 

Alice: Não. 

Alice: Não, porque tem mais pessoas. 

Entrevistadora: Ah, porque tem mais pessoas... como assim? 

Alice: Tem meus pais... 

Entrevistadora: Uhum. 

Alice: Meus irmãos, e eu. (...)  tem mais irmãos. E, nessa família aqui, eu não 

sei qual... se eu tenho pai ou se eu não tenho. E eu não sei como eles são. Eu só 

sei que meu irmão é loiro.  
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A mudança abrupta ocorrida na vida da criança parece ter provocado uma ruptura 

em sua cotidianidade, suscitando um “estranhamento”, ao colocar em questão sentidos 

previamente construídos. Sá (2002) coloca que, comumente, o homem encontra-se num 

mundo cujo sentido dos entes é simplesmente dado, não sendo, portanto, alvo de uma 

apropriação reflexiva. “Apenas quando uma coisa ou acontecimento escapa ao seu lugar 

esperado na rede de significância instituída como mundo, surge o estranhamento, a 

angústia e a demanda, nem sempre correspondida, de tematização do sentido” (p. 261-

262). Alice demonstrou dificuldade em demorar-se no relato sobre as primeiras 

experiências no tocante à adoção e falar sobre este período parecia trazer-lhe sofrimento. 

Foi importante respeitar o seu ritmo e os seus limites no tocante à abordagem da temática, 

acompanhar o velar e desvelar de sua experiência com atenção. Certamente, a 

compreensão do vivido é um processo sempre em curso e os sentidos da filiação adotiva 

vêm se constituindo e se transformando a partir de suas experiências. 

O significado de família para a criança entrevistada denota certa confusão, 

membros da família biológica e da adotiva formam a sua “família”, que assume diferentes 



145 
 

 
 

composições ao longo dos encontros. O movimento de trazer ao presente a sua história 

pregressa parece mobilizado, em especial, pelas relações fraternas vividas. A família 

representada por Alice nos remete à discussão heideggeriana sobre a temporalidade, o 

filósofo concebe que o tempo não é uma sucessão linear de agoras, pois o passado e o 

futuro estão entrelaçados no momento presente. O passado não é um nunca mais, por não 

perder jamais o seu “vigor de ter sido” (Rocha, 2010). 

Na relação com a criança, foi possível perceber insegurança por parte desta, que 

se revela seja em relação ao seu desempenho, seja em relação ao seu lugar no grupo de 

pares.  

No primeiro encontro, ela demonstra preocupação em fazer as atividades 

propostas da melhor maneira possível, com bastante precisão e expressa que gosta de 

desenhar e sabe técnicas de desenho. É interessante observar que se trata de uma criança 

habilidosa em sua composição gráfica, porém, a despeito disto, suas queixas parecem 

revelar mais do que o frequente descontentamento verificado em sua faixa etária frente à 

dificuldade em atingir expectativas de um realismo gráfico e apontam para uma 

autocrítica acentuada: 

Alice: É. Mas acho que contornar vai ficar feio. Eu já falei muito a palavra “feio”, 

não foi? 

Entrevistadora: Um pouquinho. Você acha que você desenha feio? 

Alice: Tô achando. 

 

Alice: ... É, vai ter que ficar assim mesmo, tá horrível, mas não tem como ficar 

perfeito. 

Entrevistadora: Tá achando feio seu desenho? 

Alice: É.  
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A autocrítica apresenta-se também em momentos de brincadeira, a exemplo do 

trecho que segue, enunciado após a desistência de seguir com o jogo “Batalha Naval”. 

Alice: Agora acabou de verdade. É porque, mesmo que eu tentasse, eu não ia 

conseguir acertar.  

Entrevistadora: Quem disse? 

Alice: Tem que ter uma boa mente pra isso. 

Ao referir-se à escola em que estuda, ela afirma não gostar, apresentando-nos um 

lugar que lhe parece inóspito. Ela conta, por exemplo, que o seu desejo de brincar de 

boneca não é bem aceito entre os pares no ambiente escolar: 

Entrevistadora: Ah, entendi. E como é que é isso, assim, as crianças ficam 

falando, é, quem brinca com boneca? 

Alice: Eles desrespeitam. 

Entrevistadora: E é? Como assim? 

Alice: Porque algumas pessoas descobrem, aí ficam sabendo, aí você fica com 

vergonha, aí eles espalham pra todo mundo “olha fulaninho tá gost... traz 

boneca”. 

Entrevistadora: Uhum. Aí eles ficam falando, é? 

Alice: É. E eu sou muito sensível. 
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Entrevistadora: Como assim? 

Alice: Qualquer coisinha, qualquer besteirinha, eu sinto vontade de chorar. 

Entrevistadora: É? 

Alice: Por causa da vergonha. 

Entrevistadora: Você fica com vergonha, assim, muito frequentemente? 

Alice: É. 

Entrevistadora: É? Seus colegas ficam falando coisas com você, assim? 

Alice: É. 

Entrevistadora: Em sala? 

Alice: Uhum. 

Entrevistadora: Você quer falar o que eles falam? 

Alice: Não. 

Entrevistadora: Quer não, né? E machuca? 

Alice: Machuca, claro, né? Eles fazem insultos, né, não são palavras...são 

insultos. 

Em outro momento, coloca: 

Alice:  E... as pessoas da minha escola se acham as mais ricos do mundo. 

Entrevistadora: Hmmm. 

Alice: Entendeu? Por isso que eles insultam os outros. Eles se sentem melhores 

do que juntando os outros. 

Entrevistadora: Aaah. 

Alice: Eles fazem bullying. 

Alice: Aí quando acabar, tem alguma vez na vida que eles vão levar o troco. 

Quando eles encontrarem alguém que revide, eles que se virem. 

Entrevistadora: Aham. Aí, como é? Aí você não revida? 

Alice: Não. Eu saio de perto.  

Entrevistadora: Você sai de perto deles? 

Alice: É melhor do que brigar, arranjar briga. 

Entrevistadora: Uhum. Mas parece que, mesmo assim, você fica um pouco triste, 

né? 

Alice: É. 

Entrevistadora: Você fala com a professora sobre isso? 
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Alice: Não. Falo nada pra ninguém. 

Alice: Eu gosto de... é um pouco estranho, mas eu falo com as minhas bonecas. 

Entrevistadora: Você fala com suas bonecas? 

Alice: É, porque elas são caladas e não fazem nada. Elas escutam você. 

Entrevistadora: Ah, então fica segredo, né? Entendi. Fica o segredo lá e ninguém 

diz nada, né? 

Alice: É. Sinceramente, eu acho que bonecos são mais amigos das pessoas que 

cachorros. 

Entrevistadora: É? 

Alice: Porque bonecos, eles não falam, não latem! 

Alice: É. E elas não viram a cabeça pra vocês. O cachorro vira a cabeça olhando 

pros lados. Aí às vezes eles saem. Mas a boneca não, a boneca fica lá escutando 

você, ela presta atenção. 

Em relação à escola, sua narrativa denota sofrimento, ela sente-se agredida, mas 

se cala, ao que parece, por receio de não ser compreendida. Nos trechos supracitados, a 

relação de Alice com as bonecas é destacada por ela. Percebe-se o prazer no brincar de 

bonecas e a atribuição a estas do lugar de confidente. Com as bonecas, ela pode abrir-se, 

expressar seus sentimentos e pensamentos, sem o risco de não ser ouvida ou aceita.  

A criança demonstra uma sensibilidade aguçada. O cuidado é tema recorrente em 

sua narrativa, seja o cuidado ao outro - quando aborda sua preocupação em relação à 

questão do preconceito e da exploração entre os homens, ou à natureza, a exemplo do 

trecho abaixo destacado, no qual desenha uma flor e comenta: 

Alice: A minha é assim, é uma flor que veio da natureza.  

Entrevistadora: Que legal. Você gosta de flor? 

Alice: Gosto.  

Entrevistadora: Gosta? 

Alice: É. Eu dava um monte pra minha mãe. 

Entrevistadora: Era? Você comprava ou tirava da plantinha? 

Alice: Eu tirava da planta. 

Entrevistadora: Você não tira mais, não? 
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Alice: Não, porque isso é maldade. 

Entrevistadora: Ah, você acha que é maldade? 

Alice: Porque ela morre. 

Entrevistadora: Você teve plantinha na sua casa? 

Alice: Disseram que a planta tinha sentimentos... 

Entrevistadora: Quem foi que falou isso? (risos) 

Alice: Ah, os professores falam desde que a gente é pequenininho. É... no primeiro 

ano, a gente fez um passeio, assim, pela escola, aí um garoto puxou uma 

plantinha, aí a professora falou “a plantinha também tem sentimentos”. Aí eu “tá 

bom”. É, a planta tem sentimentos, nunca mais eu arranco ela. 

Entrevistadora: E você, o que é que você acha? 

Alice: É... como é que elas iam nascer se elas não tivessem vida? Porque ela me 

disse “Não é uma semente?” 

Entrevistadora: Uhum. 

Alice: Então. A gente não é plantado na barriga da nossa mãe? 

Entrevistadora: Aham. 

Alice: E a planta, ela tá debaixo da terra, a mãe dela. Ela não cresce, igual à 

gente? Então, ela tem sentimento. 
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Ao referir-se à família adotiva, verifica-se uma maior “leveza” e um sentido de 

pertencimento.  

Entrevistadora: Vocês se falam muito por whatsapp?[a família] 

Alice: Não.  

Entrevistadora: Não? 

Alice: A gente se fala mais pela Família Dó-ré-mi. 

Entrevistadora: Família Dó-ré-mi? O que é isso? 

Alice: É um grupo que a gente fez, da família, da nossa família. 

Entrevistadora: Você, sua mãe, seu pai, seu irmão? 

Alice: Não. Tem a família inteira. Tem minha vó, tem minha tia avó, tem todo 

mundo que você possa imaginar.  

A mãe é trazida à narrativa de forma recorrente, verificando-se, por vezes, 

atravessamentos do discurso materno na fala de Alice: 

Alice: Não. Eu acho que as pessoas precisam de disciplina. 

Entrevistadora: Uhum. Como assim? 

Alice: Ter... não dar tudo na mão dela, e ela que vá fazer as suas coisinhas. 

Levante a bundinha do sofá, da cadeira, e vá trabalhar, mãos à obra. 

Entrevistadora: Hmmm, entendi. 

Alice: Enquanto é bebê, até tudo bem, né? Mas tá grandinho demais. 5 anos, ou 

6, sei lá, já é muita coisa. 

Entrevistadora: E como é que é com você? É desse jeito, não? 

Alice: A gente faz sozinho as coisas, a gente se vira mesmo. 

Ao ser colocada a possibilidade de um diálogo mãe-filha sobre os seus 

sentimentos em relação à escola, ela demonstra a sua percepção sobre a relevância da 

educação para a mãe e revela também o seu receio em magoá-la: 

Entrevistadora: Você já conversou isso com sua mãe? Não? Será que não seria 

legal conversar isso com ela? 

Alice: Não... 

Entrevistadora: Não? Ela gosta que você estude lá? 
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Alice: Eu não sei, mas eu acho que sim. Ela leva a gente com o maior orgulho 

para a escola, que é pra a gente aprender. Eu não gosto de falar essas coisas pra 

ela.  

Entrevistadora: Ah, entendi. Ela gosta muito da escola e gosta que vocês 

aprendam lá. 

Alice: Uhum. 

Entrevistadora: Aí você não gosta de contrariar ela, nesse sentido, né? 

Alice: Porque eu acho que ela vai ficar triste. 

Alice sente-se acolhida nesse núcleo familiar, contudo, parece que ainda não 

conseguiu a necessária abertura para um diálogo mais autêntico, para expressar seus 

sentimentos genuínos e sofrimento em relação à sua vida escolar e sua história pregressa. 

O espaço utilizado por ela é na “relação” com as suas bonecas e na psicoterapia infantil 

semanal que frequenta. Parece ser importante a abertura familiar para testemunhar a 

experiência de Alice, pois, conforme alerta Critelli (2007), “o testemunho não é apenas 

um ver e ouvir, mas sua função primordial é abrir e fechar espaço, na existência, para as 

coisas, para as pessoas, para os modos e alternativas de se viver” (p. 90).  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O campo da adoção está em constante transformação, em decorrência de 

mudanças históricas, sociais e culturais que provocam, por sua vez, revisões nas leis que 

tratam do tema.  Atualmente, a legislação em vigor prioriza a convivência familiar, de 

modo que, em casos de violação de direitos neste âmbito, e quando esgotadas as 

possibilidades da família biológica prover à criança o cuidado e proteção condizentes com 

sua condição peculiar de desenvolvimento, a adoção pode representar uma alternativa que 

garanta à criança o direito de ter uma família.  

 Verifica-se um processo de mudança no Brasil no tocante à cultura da adoção. 

Apesar do perfil preferido pelos pais adotivos ainda ser, em sua maioria, de bebês, 

saudáveis, brancos, do sexo feminino, tal cenário começa a dar sinais de alteração e as 

adoções de crianças maiores despontam como uma possibilidade concreta. A adoção 

tardia somente agora começa a ter visibilidade no nosso país, apesar de já ser realidade 

em outras culturas. 

 Apesar das mudanças verificadas e da adoção tardia ser hoje legitimada pela lei, 

fatores sociais e culturais ainda parecem se constituir em entraves para sua expansão. A 

cultura que valoriza os laços de sangue, por exemplo, ainda é bastante presente no nosso 

país, desvalorizando o laço de filiação formado e formalizado pela justiça. A concepção 

de que a adoção de crianças menores e de bebês é mais fácil parece ainda restringir as 

possibilidades da adoção tardia. 

 A despeito de a adoção tardia ser um direito e uma realidade em nosso país, suas 

peculiaridades e desdobramentos são ainda pouco conhecidos. Conforme vimos neste 

trabalho, a produção científica sobre o tema é restrita. Poucos estudos privilegiam a 

relação estabelecida entre os familiares após a adoção, assim como poucos abordam a 



153 
 

 
 

experiência das mães biológicas que “abandonam” seus filhos, os entregam para adoção 

e são destituídas do poder familiar, verificando-se ser necessário ampliar a escuta a um 

maior número de atores envolvidos em histórias de adoção. É interessante ressaltar 

também a dificuldade no acesso àqueles que vivem tais histórias. Na trajetória da  

pesquisa de campo, observou-se o receio, por parte de algumas famílias convidadas a 

participar do estudo, em falar abertamente sobre o processo de adoção e, principalmente, 

em dar voz às crianças para discorrerem sobre o vivido, o que resultou em várias recusas 

em contribuir com a pesquisa, em especial, quando os pais recebiam a informação de que 

os filhos também seriam entrevistados. 

 A cultura brasileira, principalmente do Nordeste do país, no que diz respeito à 

adoção, além de privilegiar os laços biológicos, se mostra bastante impregnada por fatores 

históricos. A concepção de “filhos de criação” ainda se faz presente, de certa forma, em 

algumas famílias, o que pode gerar confusão quanto à constituição dos sentidos de mãe e 

filho.  Na experiência de Júlia e Gabriele, verifica-se que a mãe adotiva sente-se insegura 

quanto à legitimidade do seu lugar de mãe e transmite suas incertezas à relação com a 

filha que já tem uma história de insegurança e desamparo.  

 Nas histórias de adoção tardia narradas neste estudo alguns aspectos merecem 

consideração.  

As narrativas sobre Alice e Gabriele evidenciam lacunas do nosso sistema de 

proteção à criança e ao adolescente. Violações de direitos ocorridas em tenra idade 

permanecem silenciadas, à margem das políticas públicas de assistência e saúde e da 

instituição judiciária.  

A importância da relação fraterna emerge nas narrativas das crianças. Alice e 

Gabriele tinham irmãos biológicos, com os quais conviveram numa relação marcada pela 

negligência parental, o que confere aos laços fraternos significados singulares. Alice, aos 
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5 anos, cuidava da irmã de 3 anos e hoje preocupa-se com ela, assim como com o irmão 

mais velho. Os irmãos biológicos estão também presentes na narrativa de Gabriele, de 

forma recorrente. Estes são parte de um desenho de “família” composto indistintamente 

por membros da família de origem e da família adotiva. O sentido de irmandade em 

relação aos irmãos biológicos existe para as crianças deste estudo e precisa ser 

reconhecido. Entretanto, elas precisarão da ajuda da família adotiva para compreender as 

peculiaridades de sua história e das diferentes relações advindas desta. Somente a partir 

do sentimento de pertencimento à família adotiva por parte da criança, da construção dos 

sentidos de parentalidade e filiação, haverá a abertura necessária para que os vínculos 

fraternos originais possam ser mantidos. 

Nas duas histórias, os modos de cuidado antepositivo e substitutivo se alternam. 

O mito da compensação do afeto parece presente, incrementando, especialmente na 

história de Alice, mas também na de Gabriele, um cuidado substitutivo. O lugar 

estabelecido para estas crianças nas duas famílias é de filho e o sentido de filiação é 

tomado pelas crianças com propriedade. Na primeira narrativa, chama a atenção que a 

não legalização parece ser um entrave para uma relação mãe-filha mais fluida e segura, 

mas Gabriele é, para Júlia, sua filha.  As mães habitam o sentido de ser mãe por adoção 

destas crianças, num processo de parentalidade e de filiação construído desde o primeiro 

contato com a criança, a partir da relação. Há ainda, nos processos de adoção deste estudo, 

aspectos a serem desvelados na relação entre mães e filhas, a partir de histórias que 

seguem e que foram, certamente, afetadas pelo processo de narrar o vivido. 

Nas duas famílias, parece ainda haver pouca abertura das mães para acolher a 

necessidade de fala e escuta das crianças sobre sua história pregressa, o que pode 

dificultar as relações familiares, inibindo o movimento das crianças de falarem e/ou terem 
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acesso a sua história na família biológica, cujo registro, ainda que fragmentado, faz-se 

presente. 

A pesquisa evidencia a importância da atenção psicológica a famílias em 

processos de adoção tardia, assim como, aponta a relevância de novos estudos sobre o 

tema. A adoção tardia de crianças que vivenciaram o acolhimento institucional, a relação 

fraterna em casos de adoção tardia, adoções tardias malsucedidas são alguns dos temas a 

serem pesquisados. A consecução deste estudo convida-nos, ainda, à abertura necessária 

para ampliar os nossos horizontes no tocante às concepções instituídas de família.  

Compreende-se, por fim, a partir do caminho percorrido, que a adoção tardia, a 

despeito de sua complexidade e seus desafios, que não devem ser negados, se mostra um 

caminho possível para a construção dos sentidos de ser filho e de ser mãe, e para que a 

criança possa viver a experiência, tão cara à condição humana, de habitar, de “ser trazida 

à paz de um abrigo e permanecer pacificada na liberdade de um pertencimento” 

(Heidegger, 2010, p. 129). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Albornoz, A. C. G. (2009). Perspectivas no abrigamento de crianças e adolescentes 

vitimizados. In S. L. R. Rovinski, & R. M. Cruz (Orgs.), Psicologia Jurídica: 

perspectivas teóricas e processos de intervenção (pp.181-194). São Paulo: Vetor. 

 

Álvares, L. C. (2009). Da Caridade ao Direito: um panorama da prática de abandono no 

Brasil. Justiça e História, 7 (13), 1-9. Recuperado de 

http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciari

o/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677065x/v7n13/Micr

osoft_Word_-_Da_caridade_ao_direito.pdf 

 

Amatuzzi, M. M. (2001). Por uma Psicologia humana. Campinas: Alínea. 

 

Araújo, L. F., Oliveira, J. S. C, & Castanha, A. R. (2007). Adoção de crianças por casais 

homoafetivos: um estudo comparativo entre universitários de Direito e de Psicologia. 

Psicologia & Sociedade, 19 (2), 95-102. 

 

Ayres, L. S. M. (2008). Adoção: De menor a criança, de criança a filho. Curitiba: Juruá. 

 

Azevedo, A. K. (2013). Não há você sem mim: histórias de mulheres sobreviventes de 

uma tentativa de homicídio. (Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal). Recuperado de http://bdtd.bczm.ufrn.br 

 

Badinter, E. (1985). Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira. 

 

Bento, R. (2008). Família substituta: uma proposta de intervenção clínica na adoção 

tardia. Psicologia: teoria e prática, 10 (2), 202-214. 

 

Boff, L. (2005). O cuidado essencial: princípio de um novo ethos. Inclusão Social, 1 (1), 

28-35. 

 

Bowlby, J. (2006). Cuidados maternos e saúde mental. São Paulo: Martins Fontes. 

 

Brito, M. X., & Anthony, S. (2010). Abandono, abrigamento e adoção: o que os pais 

precisam saber sobre as crianças e a realidade dos abrigos. In S. Anthony (Org), A 

http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677065x/v7n13/Microsoft_Word_-_Da_caridade_ao_direito.pdf
http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677065x/v7n13/Microsoft_Word_-_Da_caridade_ao_direito.pdf
http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677065x/v7n13/Microsoft_Word_-_Da_caridade_ao_direito.pdf


157 
 

 
 

clínica gestáltica com crianças: caminhos de crescimento (pp. 153-175). São Paulo: 

Summus Editorial. 

 

Camargo, M. L. (2005). A adoção tardia no Brasil: desafios e perspectivas para o cuidado 

com crianças e adolescentes. São Paulo: Simpósio Internacional do Adolescente. 

 

Camargo, M. L. (2006). Adoção tardia: mitos, medos e expectativas. Bauru, SP: EDUSC. 

 

Campos, N. M. V., & Costa, L. F. (2004). A subjetividade presente no estudo psicossocial 

da adoção. Psicologia: Reflexão e Crítica, 17 (1), 95-104. 

 

Carman, T. (2007). Husserl e Heidegger. In N. Bunnin & E. P. Tsui-James, Compêndio 

de Filosofia (pp. 911-930). São Paulo: Edições Loyola. 

 

Campos, R., & Lima, S. G. C. (2012). A devolução das crianças no processo de adoção: 

análise das consequências para o desenvolvimento infantil. Recuperado de 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0274.pdf. 

 

Casanova, M. A. (2009). Compreender Heidegger. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 

 

Cavalcante, L. I. C., & Magalhães, C. M. C. (2012). Relações de apego no contexto da 

institucionalização na infância e na adoção tardia. Psicologia Argumento, 30 (68), 75-

85. 

 

Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). Org. (2008). 

Referência técnica para atuação do (a) psicólogo (a) no CRAS/SUAS. Brasília: 

Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

 

Chambouleyron, R. (2007). Jesuítas e as crianças no Brasil quinhentista. In M. Del Priori 

(Org.), História das crianças no Brasil (pp. 55-83). São Paulo: Contexto. 

 

Coêlho, B. F. (2011). Adoção intuitu personae sob a égide da Lei nº 12.010/09. Revista 

Âmbito Jurídico. Recuperado de 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&art

igo_id=9265. 
 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0274.pdf


158 
 

 
 

Cohn, A. (2000). A questão social no Brasil: a difícil construção da cidadania. In C. G. 

Mota (Org.), Viagem Incompleta: a experiência brasileira (1500-2000) – a grande 

transação (pp. 385-403). São Paulo: Editora Social. 

 

Constituição da República Federativa do Brasil. (1988, 05 de outubro). Recuperado de 

http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/ 

 

Corazza, S.M. (2004). História da Infância sem fim. Ijuí, RS: Ed. Uijuí. 

 

Costa, A. C. G. (1993). De menor a cidadão: notas para uma história do novo direito da 

infância e da juventude no Brasil. Brasil: Editora do Senado. 

 

Costa, A. C. G., & Mendez, E. G. (1994). Das necessidades aos direitos. São Paulo: 

Malheiros Editores.  

 

Costa, N. R. A., & Rossetti-Ferreira, M. C. (2007). Tornar-se pai e mãe em um processo 

de adoção tardia. Psicologia: Reflexão e Crítica, 20 (3), 425-434. 

 

Critelli, D. M. (1996). Analítica do sentido: uma aproximação e interpretação do real de 

orientação fenomenológica. São Paulo: EDUC. 

 

Creswell, J. W. (2007). Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 

Porto Alegre: Artmed. 

 

Cruz, S. H. V. (Org.). (2008). A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. São 

Paulo: Cortez. 

 

Dantas, J. B. (2004). Um outro modo de compreensão do “eu”: contribuições de Martin 

Heidegger. Rio de Janeiro: Anais Completos da V Jornada IFEN. 

 

Dantas, J. B., Sá, R. N., & Carreteiro, T. C. O. C. (2009). A patologização da angústia 

no mundo contemporâneo. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 61 (2), 1-9. 
 

Dartigues, A. (1992). O que é a Fenomenologia? (3ª Ed). São Paulo: Editora Moraes. 

 

Delgado, A. C. C., & Müller, F. (2005). Em busca de metodologias investigativas com as 

crianças e suas culturas. Cadernos de Pesquisa, 35 (125), 161-179. 

javascript:void(0);


159 
 

 
 

 

Del Priore, M. (2007). O cotidiano da criança livre no Brasil entre a Colônia e o Império. 

In M. Del Priore (Org.), História das crianças no Brasil (pp. 84-106). São Paulo: 

Contexto. 

 

Del Priore, M. (2009). Crianças e adolescentes de ontem e hoje. In H. Bocayuva e S. A. 

Nunes (Orgs.), Juventude, subjetivações e violências (pp. 11-24). Rio de Janeiro: 

Contra Capa. 

 

Dias, B. T. (2011).  Breve história da criança brasileira: colônia e império. Magis Cultura 

Mineira, 5, 17-23. 

 

Dias, M. B. (2010). Adoção. In M. B. Dias, Manual de Direito das Famílias (pp.475-

501). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 

 

Dias, M. G. S. (2007). Refletindo sobre a criança e o adolescente: um desafio ao direito 

neste trânsito para a pós-modernidade. Revista Novos Estudos Jurídicos, 12 (2), 309-

319. 

 

Duarte, A. (2002). Heidegger e o outro: a questão da alteridade em Ser e tempo. Natureza 

humana, 4 (1), 157-185. 

 

Duarte, A. D. M. (2012). Heidegger e o pensamento contemporâneo da comunidade: para 

uma hermenêutica ontológica do ser-em-comum. Natureza humana, 4 (1), 157-185. 

 

Ducatti, M. A. G. (2004). Diálogos sobre adoção. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

Dugnani, K. C. B., & Marques, S. L. (2011). Construção e validação de instrumento para 

prática interventiva na adoção. Paidéia, 21 (50), 317-328. 

 

Dutra, E. (2002). A narrativa como uma técnica de pesquisa fenomenológica. Estudos de 

Psicologia, 7 (2), 371-378. 

 

Ebrahim, S. G. (2001). Adoção tardia: altruísmo, maturidade e estabilidade emocional. 

Psicologia: Reflexão e Crítica, 14 (1), 73-80. 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente (5a ed.). (2006). Brasília: Senado Federal. 



160 
 

 
 

 

Farias, T. M., & Pinheiro, J. Q. (2013). Vivendo a vizinhança: interfaces pessoa-ambiente 

na produção de vizinhanças “vivas”. Psicologia em Estudo, 18 (1), 27-36. 

 

Feijoo, A. M. L. C. (2011). A existência para além do sujeito; a crise da subjetividade 

moderna e suas repercussões para a possibilidade de uma clínica psicológica com 

fundamentos fenomenológico-existenciais. Rio de Janeiro: Edições IFEN: Via Verita. 

 

Figueiró, M. E. S. S. (2012). Acolhimento Institucional: a maioridade e o desligamento. 

Jundiaí, SP: Paco Editorial. 

 

Fonsêca, C. M. S. M. S., Santos, C. P., & Dias, C. M. S. B. (2009). A adoção de crianças 

com necessidades especiais na perspectiva dos pais adotivos. Paideia, 19 (44), 303-

311. 

 

Franzolin, C. J. (2010). Danos existenciais à criança decorrentes de sua devolução à 

justiça pelos guardiões ou pelos pais adotivos (p. 8256). XIX Encontro Nacional do 

CONPEDI, 19 (p.8256). Fortaleza: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Direito. 

 

Frassão, M. C. G. O. (2000). Devolução de crianças colocadas em famílias substitutas: 

Uma compreensão dos aspectos psicológicos, através dos procedimentos legais. 

(Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis). 

Recuperado de 

http://www.labsfac.ufsc.br/documentos/dissertacaoMarciaCristinaGdeOFrassao.pdf. 

 

Freston, Y. M. B., & Freston, P. (1994). A mãe biológica em casos de adoção: um perfil 

da pobreza e do abandono. In F. Freire (Org), Abandono e adoção: contribuições para 

uma cultura da adoção II (pp. 81-90). Curitiba: Terra dos Hommes. 

 

Frota, A. M. M. C. (2010). O Rigor na Pesquisa fenomenológica de orientação 

heideggeriana (pp. 1-8). IV Seminário de Pesquisa e Estudos Qualitativos, 4 (pp. 1-8). 

Rio Claro, SP: SIPEQ. 

 

Fu I, L., & Matarazzo, E. B. (2001). Prevalência de adoção intra e extrafamiliar em 

amostras clínica e não-clínica de crianças e adolescentes. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, 23 (3), 149-155. 

 

http://www.labsfac.ufsc.br/documentos/dissertacaoMarciaCristinaGdeOFrassao.pdf


161 
 

 
 

Gere, S. C. (1994). Os pais biológicos. In F. Freire (Org), Abandono e adoção: 

contribuições para uma cultura da adoção II (pp. 74-80). Curitiba: Terra dos 

Hommes. 

 

Ghirardi, M. L. A. M. (2008). A devolução de crianças e adolescentes adotivos sob a 

ótica psicanalítica: Reedição de histórias de abandono. (Dissertação de Mestrado, 

Universidade de São Paulo, São Paulo). *Recuperado com o envio pela autora da 

dissertação. 

 

Ghirardi, M. L. A. M. (2009). A devolução de crianças adotadas: ruptura do laço familiar. 

Revista Brasileira de Medicina: Psicologia em Pediatria, 45 (2), 66-70. 

 

Giacoia Júnior, O. (2013). Heidegger urgente: introdução a um novo pensar. São Paulo: 

Três Estrelas. 

 

Gois, D. A. (2013). Adoção consentida: do desenraizamento social à prática de adoção   

aberta. São Paulo: Cortez. 

 

Heidegger, M. (1955). Serenidade. Lisboa: Instituto PIAGET. 

 

Heidegger, M. (2005). Ser e tempo (15ª ed). Petrópolis, RJ: Editora Vozes. (Texto original 

publicada em 1927). 

 

Heidegger, M. (2008). Visão de mundo e ser-no-mundo. In M. Heidegger, Introdução à 

filosofia (pp.324-368). São Paulo: Martins Fontes. 

 

Heidegger, M. (2009). Seminários de Zollikon. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

Heidegger, M. (2010). A questão da técnica. In M. Heidegger, Ensaios e conferências 

(pp. 11-38) (6ª ed). Petrópolis, RJ: Vozes. (Texto original publicada em 1965). 

 

Inwood, M. (2000). Tempo, morte e consciência. In M. Inwood, Heidegger (pp.81-104). 

São Paulo: Edições Loyola.  

 

Kramer, S. (2002). Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. 

Cadernos de Pesquisa, 116, 41-59. 

 



162 
 

 
 

Lei n. 12.010. (2009, 3 de agosto). Regulamenta a nova lei da adoção, altera o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o código civil e Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Brasília, DF: Presidência da República.  

 

Levy, L., Pinho, P. G., & Faria, M. M. (2009). “Família é muito sofrimento”: um estudo 

de casos de “devolução” de crianças. Psico-PUC/RS, 40 (1), 58-63. 

 

Lima, L.L.G., & Venâncio, R. P. (1991). Abandono de crianças negras no Rio de Janeiro. 

In M. Del Priori (Org), História da criança no Brasil (pp. 61-75). São Paulo: História 

Contexto. 

 

Lipp, L. K., Mello, A. B. G., & Ribeiro, M. M. S. M. (2011). O Patinho Feio no 

imaginário parental. Ágora (Rio de Janeiro), 14 (2), 275-291. 

 

Marandola Júnior, E. (2008). Insegurança existencial e vulnerabilidade no habitar 

metropolitano. Caderno de Geografia, 18 (29), 39-58. 

 

Marcílio, M. L. (2006). História social da criança abandonada. São Paulo: Editora 

HUCITEC. 

 

Marcílio, M. L. (2010). A criança abandonada na história de Portugal e do Brasil. In R. 

P. Venâncio (Org.), Uma história do abandono de crianças: de Portugal ao Brasil: 

séculos XVIII-XX (pp.13-38). São Paulo: Alameda/Editora PUC Minas. 

 

Mariano, F. N., & Rossetti-Ferreira, M. C. (2007). Que Perfil da Família Biológica e 

Adotante, e da Criança Adotada Revelam os Processos Judiciais?. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 21 (1), 11-19. 

 

Maux, A. A. B., & Dutra, E. (2009). Do útero à adoção: a experiência de mulheres férteis 

que adotaram uma criança. Estudos de Psicologia, 14 (2), 113-121. 

 

Maux, A. A. B. (2014). Masculinidade à prova: um estudo de inspiração 

fenomenológico-hermenêutico sobre a infertilidade masculina. (Tese de Doutorado, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal). Recuperado de 

http://bdtd.bczm.ufrn.br. 

 

Mendez, E. G., & Costa, A. C. G. (1994). Das necessidades aos direitos. São Paulo: 

Malheiros.  

 



163 
 

 
 

Mendonça, A. V. P. M. (2012). Cuidados Paliativos e ser-para-a-morte: relato de um 

acompanhamento psicológico. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal). Recuperado de http://bdtd.bczm.ufrn.br. 

 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Org.). (2005). Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS/ 2004 Norma Operacional Básica – 

NOB/SUAS. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social. 

 

Moreira, J. S. S., & Miranda, V. R. (2011). Reinserção Familiar: Sim ou Não? - Diferentes 

Facetas de uma Longa e Difícil História Familiar. In M. C. N. Carvalho & V. R. 

Miranda, Psicologia Jurídica Temas de Aplicação (pp. 61-78). Curitiba: Editora Juruá.  

 

Motta, M. A. P. (2006). As mães que abandonam e as mães abandonadas. In L. Schettini 

Filho & S. S. M. Schettini (Orgs.), Adoção: os vários lados dessa história (pp. 15-45). 

Recife: Edições Bagaço. 

 

Nascimento, V. C. (2012). Algumas considerações sobre linguagem e humanismo em 

Heidegger. Ítaca, 20, 129-146. 

 

Otuka, L. K., Scorsolini-Comin, F., & Santos, M. A. (2012). Adoção Suficientemente 

Boa: Experiência de um Casal com Filhos Biológicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 

28 (1), 55-63. 

 

Otuka, L. K., Scorsolini-Comin, F., & Santos, M. A. (2013). Adoção tardia por casal 

divorciado e com filhos biológicos: novos contextos para a parentalidade. Estudos de 

Psicologia (Campinas), 30 (1), pp. 89-99. 

 

Papalia, D. E, Olds, A. W., & Feldman, R. D. (2006). Desenvolvimento humano. Porto 

Alegre: Artmed. 

 

Passetti, E. (2007). Crianças carentes e políticas públicas. In M. Del Priori (Org.), 

História das crianças no Brasil (pp. 347-375). São Paulo: Contexto. 

 

Paula, T.N.T. (2010). Os enjeitados da capitania do Rio Grande do Norte. In R. P. 

Venâncio (Org.), Uma história do abandono de crianças: de Portugal ao Brasil: 

séculos XVIII-XX (pp. 233-252). São Paulo: Alameda/Editora PUC Minas. 

 

 



164 
 

 
 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária Brasília. (2006, dezembro). Recuperado de 

www.paulinia.sp.gov.br/viveremfamilia/pdf/plano.pdf. 

 

Oliveira, E. M. P., & Reis, A. P. N. (2012). Adoção tardia: um estudo sobre o perfil da 

criança estabelecido pelos postulantes à adoção. Revista Jurídica UNIARAXÁ, 16 (15), 

105-125. 

 

Oliveira, M. L. S., Magalhães, C. M. C., & Pedroso, J. S. (2013). Família adotante: estudo 

de caso de adoção tardia. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, 5 (9), 22-

36. 

 

Ramos, F. P. (2007). A história trágico-marítima das crianças nas embarcações 

portuguesas do século XVI. In M. Del Priori (Org.), História das crianças no Brasil 

(pp. 19-54). São Paulo: Contexto. 

 

Reale, G., & Antiseri, D. (2008). Martin Heidegger: da fenomenologia ao 

existencialismo. In G. Reale & D. Antiseri, História da Filosofia, 6: de Nietzsche à 

Escola de Frankfurt (pp. 201-214). São Paulo: Paulus. 

 

Reis, J. (2005). O tempo em Heidegger. Revista Filosófica de Coimbra, 28, 369-414.  

 

Rizzini, I., & Rizzini, I. (2004). A institucionalização de crianças no Brasil: percurso 

histórico e desafios do presente. Rio de Janeiro: Editora PUC-RIO. 

 

Rizzini, I. (2008). O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a 

infância no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Cortez.  

 

Rizzini, I. (2011). Meninos desvalidos e menores transviados: a trajetória da assistência 

pública até a Era Vargas. In I. Rizzini & F. Pilotti (Orgs.), A arte de governar crianças 

- A história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil 

(pp. 225-286). São Paulo: Cortez. 

 

Rocha, M. I. M. (2001). Crianças "desenvolvidas": Os "filhos de fato" também têm 

direito? (Reflexões sobre a "adoção à brasileira", guardas de fato ou de direito mal 

sucedidas). Âmbito Jurídico, 2 (7). Recuperado de http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5541&revista_cadern

o=12. 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5541&revista_caderno=12
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5541&revista_caderno=12
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5541&revista_caderno=12


165 
 

 
 

Rocha, Z. (2011). A Ontologia heideggeriana do cuidado e suas ressonâncias clínicas. 

Revista de Filosofia, 38 (120), 71-90. 

 

Rosseti-Ferreira, M. C., Serrano, S. A., & Almeida, I. G. (2011). A criança e o adolescente 

como sujeito ativo e de direitos no processo de acolhimento institucional: uma longa 

história ainda inacabada. In M. C. Rossetti-Ferreira, S. A. Serrano & I. G. Almeida 

(Orgs.), O acolhimento institucional na perspectiva da criança (pp. 29-59). São Paulo: 

Hucitec Editora. 

 

Rosseti-Ferreira, M. C., Serrano, S. A., & Costa, N. R. A. (2011). Reflexões sobre o 

desenvolvimento humano e o contexto institucional. In M. C. Rossetti-Ferreira, S. A. 

Serrano & I. G. Almeida (Orgs.), O acolhimento institucional na perspectiva da 

criança (pp. 60-85). São Paulo: Hucitec Editora. 

 

Sá, R. N. (2002). A noção heideggeriana de cuidado (Sorge) e a clínica psicoterápica. 

Revista de Filosofia Veritas, 45 (2), 259-266. 

 

Safra, G. (2004). A Po-ética na clínica contemporânea. São Paulo: Ideias e Letras. 

 

Sasson, M. D. H., & Suzuki, V. K. (2012). Adoção de crianças maiores: percepções de 

profissionais do Serviço de Auxílio à Infância. Revista de Psicologia da UNESP, 11 

(2), 58-71. 

 

Schettini Filho, L. (1998). Compreendendo o filho adotivo. Recife: Edições Bagaço. 

 

Schettini, S. S. M., Amazonas, M. C. L. A., & Dias, C. M. S. B. (2006). Famílias adotivas: 

identidade e diferença. Psicologia em Estudo, 11 (2), 285-293. 

 

Scott, A. S. V., & Bacellar, C. A. P. (2010) Crianças abandonadas em áreas sem 

assistência institucional. In R. P. Venâncio (Org.), Uma história do abandono de 

crianças: de Portugal ao Brasil: séculos XVIII-XX (pp. 59-80). São Paulo: Alameda. 

 

Silva, A. M., & Kemmelmeier, V. S. (2010).  

Vivências de famílias que adotaram pré-adolescentes e o mito da adoção tardia. Publicatio 

UEPG: Ciências Humanas, Linguistica, Letras e Artes, 18 (2), 97-112. 

 

Silva, E. M. (2013). O ser na relação com o outro. Revista de Psicologia, 24 (1), 123-124. 

 



166 
 

 
 

Sobral, M. A. (2010). Princípios constitucionais e as relações jurídicas familiares. Âmbito 

Jurídico. Recuperado 

de http://www.ambitojurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&

artigo_id=8400>. 

 

Soejima, C. S., & Weber, L. N. D. (2008). O que leva uma mãe abandonar um filho? 

Aletheia, 28, 174-187. 

 

Solon, L. A. G., Costa, N. R. A., & Rossetti-Ferreira, M. C. (2008). Conversando com 

crianças sobre seu processo de adoção tardia. In Cruz, S. H. V. (Org.). A criança fala: 

a escuta de crianças em pesquisas (pp. 332-334). São Paulo: Cortez. 

 

Souza, R. F. (2009). Adoção dirigida (vantagens e desvantagens). Revista da EMERJ, 12 

(45), 184-194. 

 

Spanoudis, S. (1981). A todos que procuram o próprio caminho. In M. Heidegger, Todos 

nós… ninguém: um enfoque fenomenológico do social (pp. 9-22), São Paulo: Editora 

Moraes.  

 

Teixeira, S. M. P. (2006). A noção de habitar na ontologia de Heidegger: mundanidade 

e quadratura. (Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Bahia, Salvador). 

Recuperado de http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/handle/ri/11217. 

 

Teixeira Filho, F. S. (2010). Os segredos da adoção e o imperativo da matriz bioparental. 

Estudos Feministas, 18 (1), 241-261. 

 

Trinca, W., & Tardivo, L. S. L. P. C. (2000). Desenvolvimentos do Procedimento de 

Desenhos-Estórias (D-E). In J. Cunha, J. A. & Col. (Org), Psicodiagnóstico-V (pp. 

428-438). Porto Alegre: Artmed. 

 

Vargas, M. M. (1998). Adoção tardia. Da família sonhada à família possível. São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 

 

Vargas, M. M. (2006). Adoção de crianças maiores. In Schettini Filho, L. & Schettini, S. 

S. M. (Orgs.), Adoção: os vários lados dessa história (pp. 147-171), Recife: Edições 

Bagaço. 

 

Weber, L. N. D. (1990). Aspectos psicológicos da adoção. Curitiba: Juruá. 

 

http://www.ambitojurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8400%3e
http://www.ambitojurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8400%3e


167 
 

 
 

Weber, L. N. D. (2000). Os filhos de ninguém: abandono e institucionalização de crianças 

no Brasil. Conjuntura Social, 2, 30-36. 

 

Weber, L. N. D. (2010). Pais e filhos por adoção no Brasil: características, expectativas 

e sentimentos. Curitiba: Juruá. 

 

Weber, L. N. D. (2012). Prefácio. In H. P. Souza, Adoção tardia: devolução ou 

desistência de um filho? A necessária preparação para adoção (pp. 11-16). Curitiba: 

Juruá. 

 

Werle, M. A. (2003). A angústia, o nada e a morte em Heidegger. Trans/Form/Ação, 26 

(1), 97-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 
 

Apêndice A 

 

Tabela 1: Crianças e adolescentes disponíveis para Adoção na Região Metropolitana 

de Natal 

 

 

Municípi

os 

Quantida

de 

Sexo Etnia Idade (anos) 

 F M Bran

ca 

Indíge

na 

Negr

a 

Pard

a 

0 

a 

5 

6 

a 

1

0 

1

1 

a 

1

5 

Aci

ma 

15 

Ceará-

Mirim  

9 3 6 1 0 0 8 7 2 0 0 

Extremoz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Macaíba 4 0 4 0 0 1 3 0 0 1 3 

Monte 

Alegre 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Nísia 

Floresta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Natal 28 9 1

9 

3 0 0 25 1 4 1

6 

7 

Parnamir

im 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

São 

Gonçalo 

do 

Amarant

e 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

São José 

do 

Mipibu 

2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Vera 

Cruz* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 45 1

5 

3

0 

5 0 2 38 1

0 

6 1

7 

12 

 

*O município não está nos registros do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) 

Pesquisa realizada dia 16/06/2014 
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Apêndice B 

 

Tabela 2: Crianças e adolescentes adotados na 2ª Vara da Infância e da Juventude 

da Comarca do Natal (2009-2012) 

 

 

Faixa etária Sexo 

 Feminino Masculino 

0 a 11 meses 3 2 

1 ano a 1a e 11 meses 0 0 

2a – 2a e 11m 2 1 

3a – 3a e 11m 0 1 

4a – 4a e 11m 1 2 

5a – 5a e 11m 0 0 

6a – 6a e 11m 3 1 

7a – 7a e 11m 2 1 

8a – 8a e 11m 0 1 

9a – 9a e 11m 1 1 

10a – 10a e 11m 0 0 

11a – 11a e 11m 0 0 

12a – 12a e 11m 0 0 

13a – 13a e 11m 0 0 

14a – 14a e 11m 0 1 

15a – 15a e 11m 0 1 

16a – 16a e 11m 0 0 

17a – 17a e 11m 0 2 

Total 12 14 
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Apêndice C 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa de Mestrado da discente Sayonara 
Oliveira Freitas: “Histórias de adoção tardia: considerações da Analítica 
Existencial Heideggeriana” que é orientada pela Profª Drª Symone Fernandes de 
Melo. A sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade.Essa pesquisa busca compreender a experiência de pais e filhos no 
processo de adoção tardia, de modo a obter subsídios à atenção psicológica neste 
contexto. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 
procedimentos:  a realização de uma entrevista narrativa com os pais e quatro 
encontros com a criança adotada. Na entrevista narrativa, o participante é convidado a 
narrar sua experiência a partir de uma questão disparadora, neste caso: “Como foi para 
você o processo de adoção de seu filho?”.  Em relação aos encontros com a criança, o 
primeiro encontro será destinado ao estabelecimento da relação criança-pesquisador e 
explicitação da pesquisa, de modo a verificar a disponibilidade da criança em participar 
da mesma, sendo utilizados mediadores lúdicos de expressão, como o desenho livre. 
No segundo encontro, recorrendo-se, uma vez mais, a recursos lúdicos, será solicitado 
à criança que leia ou escute uma história infantil inconclusa sobre adoção tardia e a 
complete à sua maneira; no terceiro momento, será utilizada a técnica de investigação 
clínica “Desenhos-Estórias com Tema”, tendo-se como disparadores da produção 
gráfica e narrativa os enunciados “Era uma vez uma criança chamada...” e “Eu e minha 
família”; o último encontro será destinado ao encerramento do processo com a criança, 
garantindo-se uma atenção psicológica posterior, caso necessário. Todos os 
procedimentos serão audiogravados e transcritos.  
Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos à população participante, já 
que os instrumentos de coleta de dados corresponderão apenas a entrevistas narrativas 
e os encontros com mediadores lúdicos com a criança e haverá a manutenção do sigilo 
absoluto das informações coletadas e da identidade de todos os participantes. Caso 
haja algum tipo de mobilização ou desgaste emocional dos colaboradores da pesquisa 
no decorrer das entrevistas, garante-se uma atenção psicológica posterior no Serviço 
de Psicologia Aplicada (SEPA) clínica escola da UFRN. 
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: proporcionar um espaço 
para reflexão sobre a experiência do processo de adoção por parte dos familiares.  
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 
resultados será feita de forma a não identificar os participantes. 
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em 
qualquer fase desta pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar para a Profª Drª Symone Fernandes de Melo e a discente 
Sayonara Oliveira Freitas, no endereço: Laboratório de Psicologia, s/n, Lagoa 
Nova/Campus Universitário, CEP 59078-970, Natal/RN, pelo telefone: 3215.3592, ou 
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pelo e-mail: symelo@gmail.com. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão 
ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do 
Campus Universitário, Lagoa Nova, CP 1666, CEP 59072-970, Natal/RN, pelo telefone 
3215.3125 ou pelo e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br. 
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 
e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “A 
família e o processo da adoção tardia: contribuições da Analítica Existencial 
Heideggeriana”. 
 
Participante da pesquisa: 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, 
eu,_____________________________________________________________
_________, de forma livre e esclarecida, autorizo e manifesto interesse em 
participar da pesquisa. 
 
Assinatura do participante da pesquisa  
 
 
________________________________________________________ 

 
Local e data: 
_______________________________________________________________ 
 
 
Pesquisador responsável: 
Assinatura da Mestranda 
 
___________________________________________________________ 
 
Assinatura da orientadora 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
DATA: ___/___/______. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressão do dedo polegar  
 

Caso não saiba assinar 
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Apêndice D 

 

História inconclusa sobre adoção 1 
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 Era uma vez uma 

menina chamada Carol. 

Ela morava numa casa 

cheia de outras crianças e 

alguns adultos que 

cuidavam das crianças. 

Como você pensa que era 

essa casa? 

  

 Carol morava nessa 

casa. O que você acha que 

Carol gostava de fazer?  

  



174 
 

 
 

Carol não voltaria mais para a sua família. As 

pessoas do abrigo disseram que ela teria uma nova 

família. Carol, então, ficou surpresa! O que Carol 

achava de ter uma família?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Um dia Carol recebeu 

a visita de uma família 

que queria adotá-la. 

Como você imagina como 

Carol ficou com essa 

notícia? 
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 Então, Carol foi morar com o novo pai Carlos e a 

nova mãe Paula. Como era com essa nova família? 

Como era morar com essa família? O que gostavam de 

fazer?  
 

 
 

 

 Como termina essa história?  
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Apêndice E 

 

História inconclusa sobre adoção 2 
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 Era uma vez um 

menino chamado João. 

Ele morava numa casa 

cheia de outras crianças e 

alguns adultos que 

cuidavam das crianças.  

Como você pensa que era 

essa casa? 

  

 João morava 

nessa casa. O que 

você acha que João 

gostava de fazer? 
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 João não voltaria mais para a sua família. As 

pessoas do abrigo disseram que ele teria uma nova 

família. João, então, ficou surpresa! O que João achava 

de ter uma família? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um dia João recebeu 

a visita de uma família 

que queria adotá-la. 

Vamos imaginar como 

João ficou com essa 

notícia? 
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 Então, João foi morar com o novo pai Carlos e a 

nova mãe Paula. Como era com essa nova família? 

Como era morar com essa família? O que gostavam de 

fazer?  

 
 

 

 Como termina essa história?  

 


