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RESUMO 

 

Este trabalho é um ensaio que apresenta uma narrativa autobiográfica de uma 

família que vivencia a adoção. A família é composta pela mãe e autora deste trabalho, o pai 

e as seis crianças adotadas.  O trabalho visa também compreender aspectos do abandono, da 

institucionalização e da adoção tardia; narrar apontamentos de fatos, sensações e desafios 

presentes na trajetória de acolhimento e estruturação familiar; analisar as mudanças de 

perspectiva na leitura de mundo e na escrita da vida da família em contexto de adoção; e 

refletir sobre as mudanças percebidas na vida escolar das crianças após a adoção. A teoria 

da subjetividade de González Rey (2003), que valoriza a capacidade humana de produzir 

sentidos subjetivos; o conceito de vivência conforme  Nietzche (Viesenteiner, 2013); e a 

abordagem sistêmica da psicologia familiar de Maldonado (2001) e Bucher (1986) 

atravessam o cenário conceitual deste trabalho, além dos autores diretamente relacionados 

às temáticas aprofundadas. O ensaio está organizado em três temas: Abandono, 

Institucionalização e Adoção. Cada tema é desenvolvido em três momentos: o primeiro 

trata do relato do processo vivenciado pelas crianças e pelos pais adotantes; o segundo traz 

a experiência subjetiva da autora e mãe; e no terceiro apresenta-se contribuições de ordem 

teórica que ajudam a compreender a narrativa acerca do processo de adoção vivenciado. 

Uma leitura do mundo e de apropriação do universo da palavra e dos afetos pela nova 

família é tecido no decurso da narrativa. Nela se ressalta o direito à infância, construído e 

conquistado historicamente. 

 

 

Palavra-chave:  Abandono; Institucionalização; Adoção; Direto; Infância; Adoção  
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ABSTRACT 

 

 

This paper is an essay that presents an autobiographical narrative of a family that 

experiences the adoption. The family consists of the mother and author of this work, father 

and six adopted children. The work also aims to understand aspects of abandonment, 

institutionalization and the late adoption; notes narrate facts, feelings and challenges 

present in the trajectory of reception and family structure; analyze the prospect of changes 

in the world of reading and family life written in adoption of context; and reflect on the 

changes perceived in the school life of children after adoption. The theory of subjectivity 

González Rey (2003), which values the human capacity to produce subjective senses; the 

idea of living as conceptualized by Nietzsche (Viesenteiner, 2013); and systemic approach 

of family psychology Maldonado (2001) and Bucher (1986) cross the conceptual approach 

of this work, other than the authors directly related to depth issues. The test is organized 

into three themes: abandonment, institutionalization and adoption. Each theme is developed 

in three stages: the first deals with the story of the process experienced by children and 

adopting parents; the second brings the subjective experience of the author and mother; and 

the third presents contributions of theoretical order to help you understand the narrative 

about the experienced adoption process. A reading of the world and word universe of 

ownership and affects the new family is woven into the narrative course. It is emphasized 

the right to childhood, built and achieved historically. 

 

 

Keyword: Abandonment; Institutionalization; Adoption; Direct; Childhood; 

Adoption 
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I – MEMORIAL  

 

Iniciei a minha trajetória escolar em 1991: aos quatro anos de idade fui matriculada 

em uma pré-escola particular chamada Mundo Mágico, que ficava a uma distância razoável 

da minha casa. Lá dei os meus primeiros passos de uma longa caminhada educativa.   

Do período da educação infantil lembro-me em alguns fleches de memória: o 

carinho que sentia no meu contato com a natureza, das brincadeiras no jardim. Mexia com 

um bichinho chamado de tatu-bola, que era fascinante para mim; adorava quando ele se 

enrolava como uma bola quando eu só triscava um pouquinho nele. Nessa brincadeira 

costumava chamar outras crianças para ver o bichinho se enrolar, e dizia para elas 

brincarem também.  

Outro fato que me recordo com graça, foi um dia em que, na inocência de criança, 

sem ter noção de minhas ações, tentava pegar um maribondo com as mãos. Sentia a beleza 

da natureza, tudo era lindo, sentia o cheiro das flores, pegava as folhas, brincava com elas. 

O amor pela natureza é algo que carrego comigo até hoje, adoro estar em contato com ela, 

senti-la. 

 Lembro-me do parquinho, da disputa entre os alunos pelo carrossel, corria muito 

para pegar o meu cavalinho preferido. Como a maioria das crianças, adorava brincar com 

areia, lama, pazinha e balde. 

 No período anterior à alfabetização, recebi do meu pai um livro de atividades que 

me ajudaram a desenvolver a coordenação motora. Lembro-me de fazê-lo todos os dias 

enquanto estava de férias.  

De 1ª a 4ª série estudei no colégio Ciman. Antes de a criança ser matriculada na 1ª 

série era preciso fazer um teste com a finalidade de confirmar se ela tinha habilidade 

necessária para cursar a 1ª série. Então, eu fiz o teste e passei.   

A 1ª série foi um período que não recordo com muita alegria, para mim foi um ano 

difícil. De iniciou me senti muito pressionada para começar a ler. O resto da turma 

conseguia acompanhar o ensino com mais facilidade e me sentia inferior por causa disso. 

Nesse processo, a professora teve atitudes muito ruins. Infelizmente, ela não era uma boa 

profissional, porque algumas vezes me chamou de burra, e chegou a dizer que desistia e 

que eu não tinha jeito. O semblante dela era de uma pessoa brava e arrogante, me fazia 
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sentir envergonhada diante da turma. Todos os dias ela pedia para que os alunos da sala 

lessem, mas eu ficava calada quando chegava minha vez, não queria responder, não queria 

ler, não queria está ali, não entendia por que aquela escola era tão diferente da anterior. 

Sentia vergonha e acabava gaguejando. Por esses motivos, não aprendi a ler com essa 

professora, mas com uma estagiária que entrou no meio do ano letivo. Fiquei sabendo anos 

mais tarde que tal professora foi demitida pela sua falta de ética. Além do seu 

comportamento comigo, lembro-me dela constranger um menino na frente da turma o 

pressionando a dizer algo de que não me recordo. 

Como mencionei anteriormente, a turma estava mais adiantada do que eu, a grande 

maioria ou todos já sabiam ler e a impressão que eu tinha era que todos estavam muito à 

minha frente. E outro fato que também me fazia me sentir menos inteligente que as outras 

pessoas era que a escola tinha um esquema de premiação para os alunos exemplares. Os 

alunos exemplares eram aqueles que tiravam média 7 em todas as disciplinas. Quem tirasse 

a cima de 8 ganhava camiseta personalizada de aluno destaque. E os três melhores alunos 

da escola com maiores notas e comportamento ganhavam medalhas de bronze, prata e ouro. 

As mesmas meninas da escola ganhavam as medalhas sempre. 

A leitura em voz alta sempre foi uma tortura para mim durante toda a minha vida 

escolar, mas acredito que superada na universidade. Inclusive teve duas ocasiões aonde li 

em voz alta na universidade, eram dois textos de minha própria produção, mas mesmo 

assim o choro veio e parecia ser aquele choro engasgado que me entristecia quando eu era 

criança. 

Na segunda série lembro-me de ter tido uma professora muito amorosa, que ajudou 

a levantar minha autoestima. Realmente, eu me sentia vista pela professora, ela sempre 

estava alegre, sorrindo. Nessa série desenvolvi minha leitura e escrita. Lembro-me de ter 

tido mais alegria na escola.  

A terceira série foi um ano muito difícil, principalmente em relação à matemática, 

pois no final do ano fiquei para recuperação. No colégio havia duas recuperações: a 

primeira tinha um reforço na escola com a professora e, por fim, havia uma prova; tendo 

reprovado, a criança fazia a recuperação final. No meu caso eu precisava tirar nota 9 em 

matemática para passar. Acredito que não conseguiria se não fosse o meu pai, que me 

ensinava matemática todos os dias. Até que aprendi e consegui fazer uma boa prova.  
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Nessa série a turma era unida no início, fazíamos um grupo que chamávamos de 

clubinho, para lancharmos e brincarmos juntos na hora do recreio. Mas também me lembro 

de uma briga que tive com uma colega, acabei saindo do grupo. Não gostava de me 

submeter à ordem de coleguinhas, principalmente, daquela que gostava de mandar, ou de 

ser paparicada, nunca fui uma bajuladora. Quando eu saí do grupo da minha turma acabei 

fazendo amizade com uma menina de outra turma. 

 Em 1997, na 4º série, além da rotina escolar, fazia teatro no fim da tarde. Era bem 

interessada e animada com o teatro, ensaiávamos uma peça chamada Flicts. No final do ano 

apresentamos o teatro para familiares e para algumas crianças da escola. Fiz o papel da cor 

laranja do arco-íris, me vestiram com um macacão laranja e colocaram uma flor no meu 

rosto.  

Havia quatro meninas da minha turma que sempre andávamos juntas. Duas delas 

também faziam teatro comigo. Elas eram pessoas simples, diferentes da maioria das 

meninas que estudavam lá.           

Quando fui para a 5º série, meus pais me transferiram para uma escola pública bem 

perto da minha casa, o Centro de Ensino fundamental 02 do Cruzeiro. De início gostei da 

ideia de mudar de escola. Mas, quando começaram as aulas, fiquei em uma turma com 

adolescente de quinze, dezesseis anos, sendo que eu ainda ia fazer 11 anos. Sem falar em 

outras mudanças, como ter um professor pra cada matéria e a troca de nomenclatura de tia 

para professora e de recreio para intervalo. Além de tudo, não tinha mais inglês como 

disciplina, algo que eu gostava muito na escola anterior. Foi um pouco complicado, achei 

muito estranho a princípio, mas acabei me acostumando e fazendo amizade com todos. 

Na 6º série minha mãe foi à escola e viu que eu estava na mesma sala com 

adolescentes, pediu uma mudança de sala para uma turma mais nova, com pessoas da 

minha idade. Para mim foi ruim, já tinha amizade com a outra turma e me senti bem 

deslocada com meus novos coleguinhas.  

Na série seguinte fui matriculada em outro colégio, o Centro de Ensino 02 do 

Cruzeiro, conhecido como CIE. Nele cursei a 7º e 8º série, e todo o ensino médio. A 7º 

série foi um ano que me senti bem desmotivada nos estudos. Faltava muita à aula, não fazia 

as atividades direito, não me dava bem com a minha turma. Minhas notas despencaram, no 

final do ano fiquei para recuperação em três matérias, inclusive em matemática, repetia-se a 
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história da 3º série, quando eu precisava tirar nota 9 para ser aprovada. Como não queria 

reprovar de ano, estudei muito pra passar, fiz a prova de recuperação e tirei a nota 

necessária. 

Na 8º série, já em 2001, fui para uma turma diferente, não conhecia ninguém muito 

bem. A partir dessa série passei a cuidar mais dos meus estudos, voltei a dar mais 

importância. Lembro de um professor de ciências muito animado que sempre trabalhava de 

uma forma mais dinâmica. Lembro-me de um dia que ele nos usou como exemplo para 

explicar o funcionamento de um átomo. Acredito que ele foi um motivador importante para 

mim, elogiava muito os meus trabalhos, mesmo eles não estando muito bons, e era isso que 

eu precisava no momento para me motivar e seguir em frente. Lembro-me de um dia que 

ele disse que íamos lembrar-nos dele quando estivéssemos na faculdade, da forma que ele 

trabalhou conosco. 

Durante o ensino médio, dancei em alguns eventos promovidos pela escola com o 

grupo de dança da minha igreja. Também participava de um clubinho bíblico que 

funcionava no fundo da escola, lá cada um trazia uma música ou uma palavra que havia 

meditado e queria compartilhar. Era um espaço onde todos nos podíamos expressar.   

Outro fato importante do meu ensino médio foi o grupo de estudos que fazíamos 

para a prova do PAS. As reuniões aconteciam à noite e eram dirigidas por alunos da minha 

turma que tinham mais facilidade com as matérias. Fui algumas vezes, mas acabei deixando 

quando comecei a fazer um freelance como recepcionista de eventos de formatura, colação 

de grau, missa e culto. Trabalhava de madrugada nesses eventos, era bem cansativo e não 

ganhava muito, só me atrapalhou nos estudos. 

Porém, teve um lado positivo, ao ver aquelas pessoa se formando, muita vezes pela 

UNB. Fizeram-me desejar aquilo, fazer essa conquista na minha vida, ter uma profissão 

digna de que eu gostasse de viver. 

Quando saí do ensino médio, em 2004, não sabia qual curso fazer. Pensei em 

Odontologia, porque eu gostava desde criança, mas procurando saber sobre o curso e sobre 

a profissão, vi que não queria. O gasto financeiro era muito alto para a faculdade e para 

montar um consultório, além de não ter um retorno financeiro rápido, só com muito 

investimento.  
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Como não me interessava em outro curso no momento, estudei para concurso, 

participei de algumas seleções, inclusive conheci a UNB indo fazer um prova no ICC. 

Depois comecei a trabalhar muito, tentava estudar, mas era difícil. Cheguei a trabalhar uma 

época em dois empregos, de manhã como secretária e de tarde e noite em uma loja como 

vendedora.  

Com o passar do tempo, o sonho da faculdade foi ficando distante, mas nunca 

esquecido. Acreditava que um dia eu ia estudar na UNB, mas tinha dificuldade de confiar 

no meu potencial.  

Em 2008, conheci o meu atual marido, que tinha acabado de entrar no curso de 

Pedagogia. Ele foi um grande influenciador para minha escolha do curso. Através dele tive 

contato com leituras do curso, pelas quais me interessei.   

No ano seguinte, em 2009, fiz cursinho pré-vestibular, prestei vestibular para 

Pedagogia, mas não fui aprovada. Em 2011, larguei o emprego em que estava, voltei a fazer 

cursinho pré-vestibular, me dediquei por completo. No último dia de aula, tive o 

pressentimento de que eu ia ser aprovada, que uma nova etapa da minha vida começaria. 

Por fim, tinha razão em meu pressentimento, pois foi aprovada. De inicio, fiquei 

ansiosa, pensando como seria. Com quais pessoas estudaria? Como seriam os professores? 

Como seriam as avaliações? Será que eu conseguiria? Será que eu teria um bom 

desenvolvimento nas disciplinas? Será que eu ia gostar mesmo do curso? 

Com o desenrolar do tempo, fui me tranquilizando e me entrosando com a 

universidade. Tive muitas dificuldades e inseguranças durante o curso, de acompanhar as 

leituras das disciplinas, de estar em dia com as atividades. Esforçava-me por absorver o que 

era necessário para o desempenho da minha profissão. 

Fiz várias disciplinas dentre obrigatória e optativa importantes para minha 

formação, como: Organização das Educações Brasileira (OEB); História da Educação; 

História da Educação Brasileira; Educação Infantil; Educação de Jovens e Adultos; 

Educação Matemática 1 e 2; Canto Coral 1, 2 e 3; Educação em saúde; Gênero e Educação; 

Educação e Trabalho; Sociologia da educação; Educação em Geografia; Ensino de História, 

Identidade e Cidadania. Além dos projetos, que foram de uma extrema importância para a 

pesquisa.  
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Não foi fácil chegar até o trabalho final, é muito esforço que se faz até conseguir o 

objetivo. Dormir tarde, acordar cedo, trabalhar e estudar, às vezes se torna estressante. 

Ainda tinha questões pessoais que dificultavam bastante, mas sempre me esforçava muito 

para dar conta de tudo. 

Logo quando entrei pedi bolsa permanência da Universidade. Na época tinha que ter 

uma contrapartida, o estudante precisava se vincular a um projeto na faculdade em troca do 

recebimento da bolsa. Então, comecei a trabalhar na Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática (SBEM - Nacional) sob a gestão do professor Dr. Cristiano Alberto Muniz e da 

professora Dr. (a) Regina. Ambos foram grandes colaboradores na minha formação. 

Durante o período que estive na SBEM, desempenhei a função de atualizar e organizar o 

site da SBEM. Com tal experiência pude aprender mais sobre computação e como usar os 

programas, por exemplo. Antes não fazia jus a tantas informações, até mesmo as mais 

simples, como transformar um arquivo de Word para Pdf. Aprendizagens que contribuíram 

para facilitar o meu trabalho na academia. 

No site, meu papel era de inserir notícias; livros; vídeos; eventos; anais de eventos; 

fotos; materiais para o professor e para o aluno; periódicos; e de cadastrar as novas edições 

da Educação Matemática em Revista (EMR - versão digital).  

O trabalho na SBEM contribuiu para o meu desenvolvimento no trabalho em 

equipe. Aprendi a ter mais responsabilidade sobre uma tarefa que me foi confiada, em estar 

cumprindo os meus objetivos e do grupo. 

Nas disciplinas que cursei assisti vários filmes que me marcaram. Um deles foi 

“Como as estrelas no céu, toda criança é especial”, que fala sobre a trajetória de um 

garotinho com dislexia, e enfatiza a relação com o professor, que também era disléxico. 

Outro documentários, não me recordo o nome exato, mas lembro que falava sobre o 

empreendedor solidário. Que se trata de uma pessoa que se dedica e planeja uma empresa, 

um negócio, um projeto social em prol de mudanças social de realidades conflitantes. 

Na universidade fiz muitas amizades que foram essenciais, amigos de verdade, 

pessoas maravilhosas com quem posso contar e confiar. Pessoas de inspiração e de 

superação que me ajudaram a ver um sentido, um ângulo diferente da vida. Que me 

ajudaram a acreditar mais no meu potencial. Além de pessoas próximas da minha família, 
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como a minha irmã, que tinha entrado um semestre antes de mim.  E meu atual marido, 

cunhada, cocunhado, como meus veteranos.  

No segundo semestre do curso de Pedagogia casei com o João, posteriormente ele 

formou-se no curso. E logo em seguida, ele começou a trabalhar como professor temporário 

na rede pública de ensino com um adolescente diagnosticado com transtorno de conduta. 

Como o menino não podia ir à escola, o João dava aula no abrigo. Nesse contexto, ele 

conheceu 6 irmãos que estavam abrigados, vindos de uma situação muito grave de 

vulnerabilidade: estavam na rua. Então, a partir do meu 6º semestre me entrosei muito com 

essas crianças, e meu marido e eu resolvemos ser os pais delas. 

No meu 7º semestre fiz poucas matérias, fiquei receosa de me matricular em mais 

disciplinas e não dar contas, porque iria acolher 6 crianças em casa e sabia que o primeiro 

acolhimento não ia ser fácil. Mas foi uma experiência tranquila em relação aos estudos. 

Como as crianças estudam na modalidade de educação integral, eu passava o dia na UnB, 

na biblioteca ou em sala de aula.  

O meu último semestre foi muito bom. Principalmente, pela minha entrada no 

projeto de extensão Livros Abertos, no Instituto de Psicologia. O projeto consiste em fazer 

mediações, ler livros de literatura infantil para crianças com a técnica dialógica. O dia da 

minha mediação era sexta-feira, no Programa Infanto-Juvenil (PIJ), uma escola que fica na 

UNB. No PIJ trabalhei com uma turma de 2 e 3 anos, do maternal. A mediação era feita de 

forma que as crianças compreendessem melhor o texto, as imagens do livro, porque era 

uma interação que se fazia entre os meus pensamentos e os das crianças. 

Essa técnica de leitura dialogada também influenciou a minha contação de história 

dentro de casa, para as minhas crianças. Passei a fazer a leitura dialógica com elas e ele, 

pelo menos duas vezes por semana.   
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INTRODUÇÃO 

 

  Na atual conjuntura que vive a nossa sociedade, quando as pessoas se deparam 

com a notícia de que um casal jovem adotou seis crianças, a reação imediata é de 

curiosidade e de espanto. Pode-se ressaltar que as primeiras palavras ditas pelas pessoas, 

referindo-se ao casal, são basicamente duas: “loucos e corajosos”.  

  Assim, surgem muitas indagações a respeito da adoção. Questões como: o que leva 

um casal a adotar seis crianças? Por que adoção tardia? Por que um grupo de irmãos? Qual 

era o contexto sócio afetivo e o histórico das crianças em suas famílias de origem? Como 

chegaram e foram realocadas na Instituição de acolhimento? E como essa nova família se 

encontrou? Como foi a decisão de adotar seis crianças? Como decorreu a adaptação da 

convivência? Quais os desafios e mudanças enfrentados no dia a dia da nova família? 

  Com tais questionamentos, frequentes no cotidiano, surgiu o desejo de fazer um 

relato do processo vivenciado, que contemplasse também uma reflexão mais profunda dos 

fatos, conjuntamente com uma abordagem teórica que amplie o conhecimento sobre 

abandono, acolhimento institucional e adoção.  

  Para tal, o trabalho se constitui em forma de Ensaio, por ser um formato mais livre, 

pois se trata de uma narrativa autobiográfica, focada na história de vida de uma família com 

seis crianças adotadas cuja mãe, integrante do grupo familiar de adoção é, também, a 

pesquisadora e autora deste trabalho. 

  A narrativa autobiográfica tem sido legitimada no âmbito das Ciências Humanas, e 

em especial, utilizada em pesquisa qualitativa no contexto da Psicologia e da Educação, 

dentre outras áreas, na medida em que valoriza o sujeito e suas vivências: 

 [...] a utilização contemporânea das abordagens (auto) biográficas é fruto 

da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber produzido 

e da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico 

[...] a nova atenção concedida para esse tipo de abordagem no campo 

científico é a expressão de um movimento social mais amplo [...] 

encontramo-nos perante uma mutação cultural que, pouco a pouco, faz 

reaparecer os sujeitos face às estruturas e aos sistemas, a qualidade face à 

quantidade, a vivência face ao instituído. (NÓVOA, 1993, p.18 apud 

ECKSCHMIDT, 2010) 

 

    



18 
 

  O trabalho estará estruturado em três temas: Abandono, Institucionalização e 

Adoção. Cada um dos temas é organizado em três momentos: o primeiro, em que assumo a 

condição de narradora, traz relatos dos acontecimentos; o segundo aborda a minha vivência 

subjetiva sobre o tema; e o terceiro compreende uma reflexão teórica acerca da temática. 

O objetivo geral deste trabalho é refletir sobre as vivências de uma família em 

contexto de adoção. Os objetivos específicos consistem em: compreender aspectos do 

abandono, da institucionalização e da adoção tardia; narrar apontamentos de fatos, 

sensações e desafios presentes na trajetória de acolhimento e estruturação familiar; analisar 

as mudanças de perspectiva na leitura de mundo e na escrita da vida da família em contexto 

de adoção; refletir sobre as mudanças percebidas na vida escolar das crianças após a 

adoção. 

Para legitimar a expressão da subjetividade do sujeito, este ensaio toma como 

referência a teoria da subjetividade de González Rey (2003), que valoriza a capacidade 

humana de produzir sentidos subjetivos; e também a possibilidade de diálogo entre o 

teórico e o empírico. Traz ainda a ideia de vivência conforme conceituado por Nietzche, 

destacando-se “(...) o caráter de ligação imediata com a vida” (...) Além disso, o que é 

vivenciado deve ter uma intensidade de tal modo significativa, cujo resultado confere uma 

importância que transforma por completo o contexto geral da existência” (Viesenteiner, 

2013, p.1). E também contribuições da abordagem sistêmica da psicologia familiar, das 

consagradas autoras brasileiras Maria Tereza Maldonado (2001) e Julia Bucher (1986). 

Além da contribuição de vários outros autores na reflexão acerca dos temas específicos 

abordados.   
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1 - DO ABANDONO 

1.1 Relato 

 

Em setembro de 2013 conheci a história de abandono de seis irmãos. A princípio era 

uma narrativa resumida feita pelo meu companheiro, João Nogueira, que trabalhava como 

professor substituto da rede pública de ensino na instituição de acolhimento. Depois fomos 

informados de mais detalhes pelos técnicos do abrigo e da Vara da Infância e Juventude 

sobre a real situação de abandono. Além de termos escutado, posteriormente, os relatos de 

memórias das próprias crianças.   

Assim, soubemos que as crianças viveram em situação de rua. Alojadas ao fundo de 

uma chácara, perto de um depósito clandestino de lixo, localizada no Areal, Distrito 

Federal. 

Os irmãos foram encontrados em uma situação de total abandono. Foram retiradas 

do meio do lixo. Somente os dois mais velhos estavam vestidos com roupas íntimas. 

Andavam descalços, os pés estavam cheios de bichos. Após o acolhimento na instituição, 

três delas tiveram que passar por cirurgia e tomar anestesia geral para a retirada dos bichos.  

A saúde delas estava debilitada, apresentavam anemia. A pele, bem ressecada, tinha 

moluscos (uma espécie de alergia) por conta da baixa imunidade do organismo ou da pele. 

Os cabelos estavam danificados. A menina mais velha tinha as pontas dos cabelos pintadas 

de louro, ato feito pela sua genitora. O menino mais velho apresentou, após um tempo 

institucionalizado, e até o acolhimento em família substituta, um problema de encoprese 

(perda fecal involuntária). Pelo fato de ter o hábito de prender o intestino, por não querer 

fazer suas necessidades em determinado local, houve o dilatamento da bolsa fecal. 

Situações que apontam para o abandono físico de cuidados com o corpo, onde suas 

necessidades não eram reconhecidas. 

As cinco crianças mais velhas estavam matriculadas em uma creche da região. A 

genitora recebia o benefício do governo de bolsa escola, mas não era voltado para as 

crianças, segundo uma psicóloga da creche as crianças não iam com frequência e, quando 

iam, era de uma forma bem descuidada, pois estavam sujas de fezes, com fome, não 

conseguiam participar das atividades porque precisavam dormir. Evidenciando, assim, o 

abandono que as privavam de um desenvolvimento social e cognitivo adequado. 
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O genitor e a genitora das crianças eram usuários de drogas há mais de dez anos. 

Mas só há relatos de maus tratos físicos por parte da genitora. Esta batia com fios nas costas 

das crianças, inclusive ainda há marcas dessas agressões na pele delas. E, também, fazia os 

dois mais velhos pedirem esmolas nas ruas. O genitor não estava convivendo com a família 

havia algum tempo. E as crianças disseram que não recebiam carinho por parte de ambos.  

A menina mais velha cuidava dos irmãos mais novos como uma mãe. Era ela quem 

procurava comida para ela e os irmãos. Juntamente com seu irmão, catava latas para vender 

e conseguia dinheiro para comprar algum alimento. Esta, entre 6 e 7 anos sofreu uma 

queimadura na mão direita por estar fazendo comida. Vizinhos por perto a levaram ao 

hospital, não a genitora ou o genitor. Portanto, percebe-se o abandono de incapaz. 

Essas crianças viveram uma situação muito intensa de abandono. Não eram supridas 

em suas necessidades básicas, não tinham qualquer estrutura de amparo físico, emocional, 

espiritual, intelectual ou social em seu contexto familiar.   

Na instituição de acolhimento, as mães sociais relataram que as crianças não tinham 

noções básicas de higiene e de alimentação. Se elas sentissem vontade de defecar, onde elas 

estivessem na casa, abaixavam a roupa e faziam suas necessidades fisiológicas. Tinham, 

também, o hábito de guardar roupas usadas, sujas, no guarda roupa, até mesmo calcinha. E 

abriam a geladeira o tempo todo para comer algo. A criança mais velha trazia o lanche da 

escola na mochila para dar para os irmãos.   

Segundo os técnicos do abrigo, a genitora foi lá apenas um dia para pedir comida 

para ela, e não para visitar as crianças. A psicóloga da equipe perguntou para as crianças se 

elas queriam ver a mãe, mas ninguém queria vê-la, somente a caçula, porque ainda 

mamava, tinha apenas 2 anos. Porém, ao vê-la começou a chorar. Foi quando a irmã mais 

velha chegou, pegou a mais nova no colo e disse: “mãe, agora a gente está morando aqui, 

viu”. Como se dissesse que não queria mais voltar para o lugar onde vivia antes. Como um 

pedido para a mãe deixá-los morando lá no abrigo.  

Acredito que faltava um vínculo afetivo com o pai e a mãe biológicos. A genitora 

não era alguém de quem se falava muito, ou de quem elas sentiam saudades. O pai das 

crianças já havia desaparecido da vida delas havia algum tempo. Mas a menina mais velha 

relatou que era ele quem trazia comida em um saco preto. Diferente da mãe, que não 

providenciava nada para elas comerem.  



21 
 

 

1.2 Experiência subjetiva 

 

Essa realidade era algo distante para mim. Já tinha ouvido falar de histórias de 

abandono, mas nunca tinha me atentado tanto como aconteceu quando eu soube a situação 

dessas crianças. 

Lembro-me do meu interesse por conhecê-las, porque à medida que o João ia me 

contando a história, mostrando fotos e vídeos delas cantando e brincando, sentia algo 

diferente, um maior interesse.  

A princípio, o fato que me chamou atenção era a empatia entre o João e a Mara e, 

logo depois, com o Marcello. O João falava com muito carinho da menina, mostrava as 

fotos dela sempre dizendo que ela era linda, que teria uma filha como ela. Do Marcello 

dizia que ele era um menino bom e carinhoso. 

Sabendo desse grupo de irmãos, também fiquei surpresa com o fato da Leticia, da 

Nicole e da Julia serem trigêmeas, porque nunca tinha visto trigêmeas univitelinas de perto, 

era algo novo para mim. Por isso, fiquei muito curiosa para vê-las e conhecê-las.  

Conheci primeiro a Mara, porque ela estudava no colégio em que o João dava aula, 

e como ia me encontrar com ele, acabei vendo-a lá. Quando a vi, ela brincava no chão, com 

uma sacolinha que usava de mochila. O João nos apresentou, ela disse um oi bem 

timidamente e, logo saiu pulando para o seu lugar na fila.  

Imaginei que ela não gostava da sacolinha, então, no dia das crianças procurei 

comprar uma mochila para ela. A felicidade dela foi muita grande quando recebeu a 

mochila, disse que nunca tinha tido uma mochila.  

Como as crianças vinham de um contexto de abandono total, sem terem nada, o 

abrigo também não conseguia prover tudo de imediato, eram muitas coisas para serem 

supridas. Então, era comum encontrá-las com roupas maiores que o seu tamanho. Se não 

havia roupas apropriadas, muito menos mochila, um artigo caro. 

 Então, no dia das crianças conheci os seis irmãos. Compramos brinquedos para 

todas as crianças do abrigo e fomos lá entregar. Fomos a cada casa do abrigo e chegando a 

casa delas, as encontramos bem agitadas, e ficaram ainda mais agitadas depois de ganharem 
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os presentes, pois a felicidade era grande. E eu me senti satisfeita por ter ajudado a gerar 

nelas um momento de alegria.  

 Outro momento em que estivemos juntos foi o dia da formatura do Marcello. Nesse 

dia fomos à sua festinha de término da Educação Infantil, aonde vimos a sua apresentação 

vestido de mágico. Estávamos acompanhados das seis crianças, de uma adolescente da casa 

que tem deficiência intelectual, e da cuidadora. Ajudei a cuidar delas, a pegar as coisas para 

comer. Já senti um carinho por eles a partir desse momento. Depois fomos deixá-las no 

abrigo, quando um grupo de jovens voluntários apareceu lá para levar as crianças para o 

parque Nicolândia.  

Assim, fomos também. Chegando lá, o grupo se dividiu e, não sei exatamente por 

que, mas em um momento fiquei com as quatro pequenas. Elas querendo correr cada uma 

para um lado, porque queriam ir nos brinquedos que mais chamavam atenção, que na 

maioria eram para pessoas de maior estatura. Lembro-me de pegá-las, cada duas em uma 

mão, e seguir para os brinquedos, lá ficava mais fácil de controlar a situação. 

Nesse momento, no parque, vi a fragilidade das pequenas, elas queriam correr para 

todo lado, não tinham orientação nenhuma de onde estavam, do que aquilo significava. 

Uma delas, a Leticia, queria sair correndo para todos os lados, ir em brinquedos para que 

não tinha altura necessária. Percebi que, além da questão da idade, era também uma falta de 

costume, por ser a primeira vez que iam a um parque de diversão. 

As crianças não sabiam o que era um cinema, um parque, uma festa de aniversário, 

um casamento, um clube, e uma infinidade de coisas que se estivesse vivido uma 

socialização anterior saberiam, mas com o tempo foi se dando as descobertas desse mundo 

novo que se abri para elas. O que eu pude perceber era muita disposição e sede para 

experimentar a vida. 
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1.3  Reflexão teórica 

 

Definir abandono é uma tarefa muito complexa, por ser este um fenômeno 

abrangente, multidimensional. E necessário buscar definições que nos levem a entender 

melhor o contexto de abandono. 

O ato de abandonar é definido pelo dicionário Aurélio da seguinte forma: 1. Deixar, 

largar. 2. Desamparar. 3. Desistir de. 4. Desprezar, menosprezar. 5. Entregar-se, dar-se.  

Nisso, questiona-se, o que leva uma criança a ser deixada, largada, desamparada por 

seus progenitores? Quais fatores geram esse acontecimento? Será que tais fatores justificam 

o abandono? Será que somente os progenitores são responsáveis pelo abandono? 

O abandono não é fato recente, é necessário compreender como este se caracterizou 

durante anos na sociedade ocidental, até se configurar nos dias de hoje como um problema 

social. 

Na antiguidade, o abandono de crianças se dava por diversos motivos. Segundo 

COSTA (apud TRINDADE, 1999), filhos bastardos, crianças nascidas com defeito físico ou 

por serem do sexo feminino eram abandonadas a própria sorte. O poder de decisão sobre o 

destino da criança estava com o pai, este poderia escolher rejeitá-la, vendê-la, ou até mesmo 

abandoná-la à morte. Não havia uma constituição familiar, na qual o cuidado com a criança 

fosse preservado. A ideia de infância não existia ainda.  

Conforme Ariès (1981), na Idade Média, o cotidiano da criança estava misturado ao 

do adulto, esta participava das reuniões para o trabalho, de passeios ou jogo. A criança era 

representada por pintores dentro do grupo ou da multidão, de forma que demostrasse a sua 

graça ou seu pitoresco (traduzia o sentimento da infância “engraçadinha”). 

Um fato importante a se destacar era a morte prematura das crianças. Ainda segundo 

Ariès (1981), no país Basco, durante anos, havia o costume de enterrar crianças não 

batizadas em casa, no jardim. A vida da criança não tinha tanta importância, se morresse, 

outra nasceria e ocuparia seu lugar. Não havia sensibilidade quanto à morte infantil.  

Segundo Trindade (1999), a concepção de infância nos séculos XVI e XVII era da 

criança frágil e inocente, devido a uma nova percepção burguesa que tem como base a 

separação entre a criança e o adulto. E apresenta a “Infância, criança como: processo ou 

etapa de construção do homem” (p.2). A criança sozinha não teria desenvolvido a 
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capacidade de se auto prover quanto aos aspectos material ou moral. E nessa nova 

concepção de infância, a afetividade muda em relação à criança. Os pais já se angustiam 

caso a criança adoeça, tem-se a procura de curá-la e tirá-la da morte prematura.  

A infância e a família se afirmam em cima de uma concepção de moralidade. 

Dentro da família, a criança passa a ter direitos e cuidados especiais. E as instituições 

família e escola passam a serem considerados lugares apropriados para a criança. A família 

torna-se "o lugar de uma afeição necessária entre os cônjuges e entre pais e filhos, algo que 

ela não era antes” (ARIÈS, 1981, p.12).  

No Brasil colonial do século XVII e XVIII, as crianças abandonadas recebiam o 

nome de expostos e enjeitados. Era comum o abandono de recém-nascidos em igreja e 

conventos, pois sabia-se que a criança seria recolhida e bem tratada. Posteriormente, surge 

a “roda dos “expostos” ou dos enjeitados”, que podiam ser encontradas na casa dos 

expostos, na igreja e conventos.  

A roda se caracterizava: 

“De forma cilíndrica e com uma divisória no meio, esse dispositivo era 

fixado no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior da parte 

externa, o expositor colocava a criança que enjeitava, girava a Roda e 

puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante – ou Rodeira – 

que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente do local, 

sem ser reconhecido.” (TORRES, 2006, p.107, apud MARCÍLIO, 1998). 

 

 

Assim, a roda permitia o anonimato de quem abandonava. Dentro de uma sociedade 

patriarcal e machista, o homem se desresponsabilizava totalmente, e cabia a mulher a 

decisão por criar ou abandonar a criança. A mulher, por ser solteira e ou por não ter 

condições de manter a criança, acabava abandonando.  

Vejamos o comentário de Costa acerca da Casa dos Expostos: 

“Fundada para proteger a honra da família colonial e a vida da infância, a 

Casa dos Expostos terminou por obter um efeito oposto ao inicialmente 

previsto. Dispondo da roda, homens e mulheres passaram a contar com 

um apoio seguro para suas transgressões sexuais. Estavam certos de que 

podiam esconder os filhos ilegítimos em local onde seriam bem tratados. 

De protetora da honra, a Casa tornou-se incentivo à libertinagem.” 

(COSTA apud TRINDADE, 1999, p.6) 

 

 Acreditava-se, portanto, que os filhos ilegítimos, tido fora do casamento, deveriam 

ser abandonados, pois eram resultado de uma transgressão. A palavra transgressão entende-
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se pelo não cumprimento de uma regra. Uma regra que se estabelece pela existência de um 

modelo único de família, construído em cima de moralidade, onde a manutenção desse 

padrão (marido, mulher e filhos biológicos) se transforma em honra para a família.  

No século XVIII, a prática de abandono de recém-nascidos começou a diminuir. É 

disseminada a ideia do vínculo materno, construído em cima de outro aspecto moral e 

machista de que a mãe não poderia ser uma desalmada e abandonar o seu filho(a) inocente, 

sem também direcionar a responsabilidade e o seu vinculo afetivo do pai. A relação 

materna afetiva passou a ter um significado de amor incondicional, e a mãe passava a criar 

a criança.   

Badinter (1985) afirma que: 

“Desde o século XVIII, vemos desenhar-se uma nova imagem da mãe, 

cujos traços não cessarão de se acentuar durante os dois séculos seguintes. 

A era das provas de amor começou. O bebê e a criança transformam-se 

nos objetos privilegiados da atenção materna. A mulher aceita sacrificar-

se para que seu filho viva, e viva melhor, junto dela.” (BADINTER, 1985, 

p. 201) 

 

A partir do século XIX, se intensifica o papel da mãe moderna, que se dedica nos 

cuidados e afetos com a criança. A higiene e a saúde da criança torna-se um aspecto de 

prioridade para a mãe. O pai ficava com o papel de autoridade, de disciplina dos filhos. 

Porém, esses papéis foram se modificados ao longo do tempo, e tanto a mãe como o pai 

exercem papeis específicos na criação dos filhos.  

Segundo Trindade (1999), no século XX, com a urbanização e o capitalismo 

industrial, surge uma maior preocupação com a infância. E tem se o discurso que ressalta “a 

dicotomia entre infância moralmente abandonada e menores delinquentes” (p.13). Entende-

se que, se a criança for amparada e protegida, será um futuro trabalhador, um cidadão, caso 

isso não ocorra, poderá no futuro tornar-se um delinquente.  

A responsabilidade pela proteção da criança passa a não ser somente da família, mas 

também se torna dever do Estado e da sociedade. A Constituição Federal, de 1988, traz os 

seguintes deveres: 

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

adolescente e ao jovem, 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.” (CF/88) 
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 Quando tais direitos não são assegurados à criança, mas sim negligenciados pela 

família, havendo uma denuncia e verificação dos fatos, esta pode ser retirada do seio 

familiar como medida de proteção, sendo encaminhada para uma instituição de 

acolhimento. Tendo sido esgotada a possibilidade de a criança retornar a sua família de 

origem, ocorre a destituição do poder familiar. E assim, a criança pode ser inclusa no 

cadastro nacional de adoção, onde o seu perfil pode ser cruzado com os requerentes. Porém, 

a maioria dos requerentes opta por crianças de 0 a 2 anos, diferente da maioria dos perfis 

que estão cadastrados. 

Segundo dados da Vara da Infância e Juventude passados durante o curso de 

adoção, no Brasil, quando a criança passa dos 3 anos de idade, a sua adoção fica mais 

difícil de acontecer, e caso ocorra é considerada adoção tardia. Atualmente, quando uma 

criança entre 1 e 2 anos é abandonada, pode ter o risco de não ser adotada, pelo tempo que 

demora o processo de destituição familiar, ou pela insistência fracassada de reintegração 

familiar.  

O Estado pode falhas em certas situações, sendo por vezes difíceis de remediar ou 

resolver. Nisso, entende-se que não basta os órgãos competentes se posicionar em favor da 

proteção da criança e do adolescente, a sociedade também precisa intervir com 

questionamentos sobre a presença de qualquer atitude ou situação contra a criança que 

inviabilize os seus direitos. 

Por tal motivo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) deixa bem claro que: 

“a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade.” (BRASIL, 1990) 

 

Pelos relatos que se fez sobre o abandono das seis crianças, pode-se perceber que 

estas, anteriormente, não estavam tendo os cuidados básicos que pudessem proporcionar o 

desenvolvimento “assegurado” pelo ECA.  A realidade era que, dentro daquela situação de 

extremo abandono, elas procuravam sobreviver. Antes de serem tomadas medidas de 

proteção, seu desenvolvimento estava comprometido, com sério risco de sofrerem qualquer 

tipo de violência.    
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2 - DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

1.1 Relato 

 

As crianças foram recebidas pela instituição de acolhimento em julho de 2013. E a 

partir de então, a equipe de mães sociais, psicólogas, técnicas e administradores da 

instituição começaram a trabalhar em medida de proteção das crianças.  

Após a adoção, a mãe perguntou para as crianças sobre o primeiro dia que chegaram 

ao abrigo. A Mara (10 anos) e o Marcelo (8 anos), os únicos que se lembravam do dia, 

relataram que foram transportados ao abrigo por uma vã preta e cinza, tipo escolar, 

acompanhada por duas viaturas de polícia. E que as pessoas do conselho tutelar mostraram 

o local e explicaram que elas iam morar lá. Depois foram para o parquinho brincar, em 

seguida tomaram banho e comeram. 

Do período do acolhimento, a Mara disse que se sentia alegre em estar no abrigo, 

gostava de todas as cuidadoras. E afirmou que a genitora foi visitá-las uma vez, esta se 

sentou no sofá e conversou, mas a menina não se lembra do que foi dito. Depois a genitora 

foi jantar.  

O Marcelo (8 anos) afirmou que o abrigo era legal, porque as pessoas eram boas 

com ele. Disse que não gostava de uma adolescente que era má com ele, mas disse que 

também perturbava ela. Também gostava de brincar no parquinho.   

Nicole (6 anos), Leticia (6 anos), Julia (6 anos) e Laura (4 anos) disseram que 

gostavam do lanche servido no abrigo. Que gostavam das tias que cuidaram delas. 

Gostavam do parquinho e, também, de ter um quarto para brincar. Nicole ficava alegre 

quando o tio João e tia Thamara chegavam, porque traziam folhas para desenhar. E lembra-

se de nos termos divertido no parque da cidade. E que não gostavam da adolescente (15 

anos) que vivia com elas na casa, adolescente que apresentava uma deficiência intelectual.  

 No abrigo, as crianças começaram a se socializar, passaram a ir à escola. Em 

setembro de 2013, Mara foi matriculada no 1º ano da escola Classe 316 Norte e no contra 

turno ficava na casa abrigo. E em outubro, o Marcelo e a Leticia foram ambos matriculados 

na Casa de Ismael, um no 2º período e a outra no maternal, em tempo integral. Nicole, Julia 

e Laura ficavam na casa abrigo por falta de vaga, pois o ano letivo estar no final.   
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 No ano seguinte, em 2014, as outras três pequenas começaram a estudar na 

educação infantil. As quatro crianças menores deram muito trabalho na escola, eram 

extremamente agitadas e tinham momentos de indisciplina e crises com explosão de raiva e 

rebeldia, batia nos colegas chutavam o que tivessem pela frente. As professoras não sabiam 

o contexto histórico que elas tinham vivido por se tratar de segredo de justiça, e no 

princípio tiveram dificuldades para lidar com elas. As mães sociais eram informadas da 

situação e estas passavam para nós. Assim, também, conversávamos com elas sobre isso, 

para que se comportassem e respeitassem a professora. Apesar das dificuldades, a escola 

acolheu bem as crianças, tanto que para estas era um lugar de que gostavam muito e onde 

queriam estar. Foi construído um importante vinculo afetivo entre as professoras e os 

amigos da turma. 

  

 2.2  Experiência subjetiva 

  

 O João dava aula no abrigo e, por isso, via as crianças com muita frequência, se 

afeiçoou rápido a elas. No final do ano de 2013, combinamos com a administração e a 

equipe psicossocial do abrigo levar as seis crianças para passar as festas de final de ano em 

nossa casa. A principio seria por apenas uma semana, mas os dias se estenderam em 20 

dias. Nesses dias pudemos conviver mais com as crianças e conhecê-las melhor.  

 No dia 21 de dezembro de 2013, recebemos as crianças e no dia 22 a Laura faria 3 

anos, então passamos a noite toda preparando uma festa para ela. Para tal também tivemos 

o apoio da minha cunhada, que preparou um bolo maravilhoso, e do primo do João que nos 

ajudou no preenchimento das lembrancinhas. O tema da festa seria da animação “Meu 

Malvado Favorito” e tínhamos passado o filme antes para elas verem.   

Para a comemoração convidamos amigos e familiares. O sentimento era de muita 

alegria e descontração, as crianças e nós estamos muito animados. Tudo foi feito com muito 

carinho e por sinal ficou lindo, a decoração, o bolo, tiramos muitas fotos. Todos ficaram 

encantados.  

A Laura ficou feliz, porque tudo era para ela, era a primeira festa de sua vida. A 

primeira festa que Mara via acontecer na sua família, podíamos perceber o contentamento 

dela.  
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Lembro que no dia da festa, Laura foi contrariada por algum motivo que não me 

recordo e começou a chorar sem parar e a gritar. Não fazíamos ideia de como acalmá-la. 

Um dos nossos amigos, inclusive nosso padrinho de casamento, é que conseguiu 

tranquilizá-la.  

Antes, era só o casal, dormíamos e acordávamos na hora que queríamos e de repente 

passamos a conviver com seis crianças. Não foi nada fácil, ficamos totalmente esgotados, e 

passaram todos os pensamentos e sentimentos em nós. Havia um confronto, em certa hora 

falávamos que não queríamos filhos mais, em outro momento queríamos adotar as seis 

crianças. Era um sentimento confuso, porque o corpo estava muito cansado e 

psicologicamente sugado de todas as formas possíveis. Foi um verdadeiro choque, porque 

eram muitas necessidades a serem supridas. Ao mesmo tempo, foi emocionante a troca de 

afeto e carinho que tivemos. 

Nesses dias era só o começo de uma longa jornada pela frente. Foi graças a essa 

convivência que percebemos o desejo de ter aquela família. Sentimos ali a paternidade e a 

maternidade nascer. As pequenas, Julia, Nicole, Leticia e Laura começaram a nos chamar 

de mãe e pai. Não sabíamos responder quando elas perguntavam: “você vai ser minha mãe? 

Você vai ser meu pai?” O silencio era a única resposta. No dia que iriam voltar para o 

abrigo, elas diziam que queriam morar conosco.  

Depois dessa convivência, os vínculos afetivos se estreitaram, passamos a visitá-las 

todos os dias no abrigo. Sempre que eu podia, ia com a mãe social buscar as meninas na 

escola, localizada perto do abrigo, íamos caminhando. Encontrava com o João no abrigo 

ainda dando aula, depois ele e eu sempre conversávamos e brincávamos com as crianças. 

Botávamos para dormir com historinhas e beijos e, caso isso não acontecesse, quando 

íamos embora era aquela choradeira, querendo ir junto. Eram sempre as mesmas palavras: 

“me leva”. E dava um dor no coração, porque ainda não podia levar pra casa, pois era 

necessário ser habilitado pela Vara da infância e da juventude e ser incluído no cadastro de 

adoção. 

A relação com as cuidadoras sociais era boa. Havia uma colaboração e liberdade no 

contato com as crianças, nós nos sentíamos bem à vontade. E nos disponibilizávamos para 

qualquer coisa que elas precisassem. As cuidadoras cuidavam muito bem das crianças, 

sempre observando o comportamento, corrigindo e ensinando o que precisavam. Algumas 
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vezes sentia ciúmes daquele papel, não queria que as crianças tivessem outra mãe a não ser 

eu. Mas, sabia que era coisa temporária, que meu momento ia chegar, e ficava bem ansiosa 

para isso.  

O desejo de construir aquela família se firmava dia após dia. Porém, medo e 

ansiedade estavam presentes. Será que vou ser uma boa mãe? Será que vou dar conta? Será 

que vou conseguir enxergar as maiores necessidades delas? Será que vou ter sabedoria para 

conduzir a minha casa? Que os problemas apareceriam na convivência? Como colocar 

limites e educar da maneira mais eficaz?  

De forma geral, as pessoas acharam uma atitude linda, de amor e coragem, adotar 

seis crianças. Alguns familiares apoiaram, outros nem tanto, pois eles também temiam por 

um casal tão novo com uma responsabilidade tão grande, sabendo que seis crianças exigem 

uma grande dedicação, e que as demandas materiais, afetivas e psicológicas, seriam muito 

grandes. E nos questionavam quanto a não termos ambição financeira, ou de querer 

desperdiçar a juventude por essa causa. Mas sabíamos que essa decisão traria significados 

incríveis, um legado de demonstração de afeto, de amor, que seria muito mais gratificante 

do que o acúmulo de bens ou de diversões.  

Entretanto, procuramos refletir e nos preparar para o que viria. O curso de 

habilitação para adoção, oferecido pela vara da infância, nos ajudou bastante. A adoção 

tardia significava termos crianças que têm uma história que não pode ser apagada nem 

desconsiderada, mas sim trabalhada com paciência, discernimento, amor e afeto.  

Tenho algo positivo para dizer sobre a equipe do abrigo: fizeram um excelente 

trabalho para que fosse possível a adoção. As psicólogas, cuidadoras e administradora 

foram flexíveis e sensíveis, compreenderam os vínculos que estavam se constituindo. As 

crianças não estavam ainda destituídas do poder familiar, e segunda a lei não as poderíamos 

ter levado no período de férias. Porém, a equipe nos confiou as crianças. Como afirmou a 

minha orientadora Alexandra Rodrigues, ao me ver comentando sobre essa postura da 

equipe: “Às vezes é preciso transgredir a letra da lei para ser fiel ao espírito da lei”. 

Portanto, sou muito agradecida pelo discernimento e cuidados que tiveram em relação ao 

processo de vinculação. 
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2.3  Reflexão teórica 

  

Segundo Irene e Irma Rizzini (2004), no século XVIII surgiram as primeiras 

instituições brasileiras para educação de órfãos e órfãs. As fundações de asilo com modelo 

claustro e de vida religiosa tinha o intuito de caridade e benevolência. 

Pela iniciativa da Santa Casa de Misericórdia, o sistema de Roda dos Expostos 

recolhia os bebês abandonados para serem colocados nas Casas dos Expostos, onde seriam 

cuidados e criados pelas amas-de-leite, mulheres que amamentavam crianças alheias. Com 

o tempo, verificou-se que as amas-de-leite eram constantemente apontadas pelas 

Misericórdias e pelos higienistas, por maus tratos com as crianças. Nesse momento não 

havia uma garantia do direito da criança, porém começavam a se questionar a respeito de 

tratamentos inadequados. Assim, nota-se que não havia uma preparação desses 

profissionais no cuidado do bem estar da criança para o seu desenvolvimento apropriado. 

Além do fato que muitas das amas serem escravas e não estarem lá por sua própria vontade, 

mas sim alugadas por seus proprietários, sendo um trabalho forçado. Com certeza se 

tornava algo mais difícil de administrar e realizar de bom grado.  

 A partir do século XIX, ocorreram mudanças significativas no acolhimento das 

instituições. Houve uma secularização da educação, o que isso não significava que o ensino 

religioso tivesse sido extinto; este ainda era posto como essencial em princípio para 

construção da moral, porém a formação profissional dos meninos pobres foi ampliada. Já as 

meninas eram educadas “nos misteres do seu sexo” (RIZZINI, 2004), ou seja, para a 

realização de serviços domésticos. Entende-se que tal questão de gênero ainda se reverbera 

na atualidade, não que meninas não tenham oportunidade de formação profissional, mas no 

sentido de que ainda são mais cobradas a desenvolverem atividades domésticas com mais 

êxito do que os meninos. 

 No inicio século XX aumenta o debate sobre o assistencialismo à infância no Brasil, 

e surge a categoria menor abandonado, que significa a criança ou adolescente cujos pais 

morreram, ou abandonaram, ou não tem condições de criá-los. Nesse período, o Estado 

trabalha em prol do planejamento e implementação de políticas que atendessem o menor, 

ressaltando a recuperação do menor delinquente, visando a instauração de uma justiça para 

menores.   
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Nos anos 70 e 80 havia uma forte cultura de internação de crianças em instituições. 

Mesmo tendo famílias, elas eram lá postas com o objetivo disciplinar, funcionando com 

uma espécie de longo confinamento para crianças e adolescentes, na tentativa de evitar o 

contato delas com o mundo que viesse a transformá-las em delinquentes.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) traz uma nova perspectiva, pensando 

na proteção integral à criança:  as crianças inseridas em programa familiar ou institucional 

não devem ficar por mais de 2 (dois) anos , exceto quando haja comprovação da 

necessidade de atendimento de seu interesse. No caso dos seis irmãos, a lei se cumpriu, pois 

ele ficaram 1 ano e um mês na instituição de acolhimento.  

Atualmente, existe um método que as instituições utilizam, de apadrinhamento de 

crianças e de adolescentes. Mas, o que é o apadrinhamento afetivo? Como é concebido esse 

apadrinhamento?   

Segundo informações fornecidas no portal eletrônico da Organização não 

Governamental Recriar, o apadrinhamento afetivo é:  

“uma oportunidade de resgatar o direito da convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes ampliando as suas referências, 

oferecendo a eles a oportunidade de se relacionar dentro de outro 

ambiente, com novos exemplos de participação familiar e de cidadania 

dentro da sociedade.”  
 

E colocam que o padrinho ou madrinha é alguém que deseja ajudar e acompanhar a 

vida de uma criança ou adolescente abrigado que tem uma distante possibilidade de 

vivenciar uma adoção.  

O padrinho ou madrinha é livre para escolher os lugares onde passear, atividades a 

serem realizadas e, assim, exercer sua presença na vida da criança ou adolescente. Para ser 

um padrinho ou madrinha afetivo é preciso ter idade maior de 21 anos (tendo a diferença de 

16 anos mais velha que a criança ou adolescente), ter disposição para participar da vida da 

criança ou adolescente, fazer visitas ao abrigo, à escola, levar a passeios; mostrar a 

documentação necessária; permitir visitas de técnicos a sua residência; respeitar as regras e 

normas colocadas pelos responsáveis do abrigo. 

 O apadrinhamento não necessariamente pode progredir para uma adoção, mas esse 

contato possibilita aproximar e a reflexão, que pode trazer, ou não, a decisão por escolher 

construir um vínculo ainda maior, no caso de se tornar uma família substituta. No caso da 

nossa família, essa aproximação de apadrinhamento foi essencial, pois foi nesse período 
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que nos afeiçoamos a elas. Acredito que essa adoção só foi possível pelo fato de as 

conhecermos anteriormente a todo processo burocrático, pela convivência e afinidade que 

se deu nesse apadrinhamento. 
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3 - DA ADOÇÃO  

1.1 Relato 

 

No dia 15 de agosto de 2014, as crianças foram definitivamente morar conosco, as 

pegamos na escola e fomos para a vara da infância e da juventude buscar o termo de guarda 

e responsabilidade. Lá foi um momento muito alegre, as crianças invadiram as salas das 

técnicas da Seção de Colocação em Família Substituta da 1ª VIJ (SEFAM) pintaram sobre 

as mesas, mexeram nos computadores, brincaram com os telefones, dizendo que estavam 

trabalhando.  

No dia seguinte, em um sábado, fomos com elas para a reunião do Aconchego, um 

grupo de apoio à adoção, que se reúne em um espaço cedido por uma escola particular. 

Nesse grupo, os adotantes se reúnem para trocar experiências sobre suas vivências. As 

crianças ficam em outro ambiente, supervisionadas por técnicas da equipe. Depois as 

levamos para casa. Elas estavam conhecendo o lugar, explorando os brinquedos, brincando 

sem parar.  

No domingo aconteceu a comemoração de aniversario da Mara e do Marcelo, pois 

estes fazem aniversário em dias próximos. Então, o João acordou cedo e foi preparar tudo 

no local da festa, enquanto eu cuidava e arrumava as crianças. O atraso foi inevitável. A 

festa estava linda e as crianças se divertiram o máximo que podiam.   

No dia seguinte, a rotina era de acordar bem cedo, 5 horas da manhã. As tarefas 

eram: dar banho nas pequenas, pentear os cabelos, tirar os piolhos com o pente fino, vesti-

las com os uniformes, colocar frutas para as crianças comerem. Tudo muito rápido para sair 

a tempo e pegarmos uma longa estrada de Planaltina-DF a Brasília, com extenso 

engarrafamento. Chegar no horário sempre foi difícil, por vezes o atraso era inevitável, mas 

com muito esforço conseguimos nos organizar.  

Combinamos com as crianças que todos iriam ajudar a organizar a casa. Todas as 

oito pessoas eram responsáveis por preservar o ambiente limpo e organizado. Ensinamos 

para elas como organizar os brinquedos as roupas, como limpar algo que tivessem sujado.  

No inicio da convivência tivemos muita dificuldade com a questão de hábitos de 

higiene. Foi preciso ter muita paciência. Certa vez, uma das crianças fez coco nas calças e 

encontramos pedaços de fezes pela casa toda, especialmente no banheiro, sem que a criança 
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nos dissesse o que tinha acontecido. O diálogo foi extremamente importante para que esta 

começasse a falar sobre a sua condição e necessidades. Com o tempo, a conduta desses 

hábitos de higiene foi sendo amenizada pela constante orientação e disciplina.  

Todos os dias antes de dormirem lia um livro para elas, e logo se apaixonaram pelos 

livros. Não era uma simples leitura, havia sempre um diálogo sobre a história, que as fazia 

entender melhor a vida, o mundo. Em especial, li um livro chamado Vira-lata, de Stephen 

Michael King, o qual contava a história de um cachorro que vivia abandonado pelas ruas, e 

que ao se dirigir a um abrigo, encontra uma família que o recebe muito bem, cuida dele e 

brinca com ele, se tornando membro dessa família. Como a história do cachorro coloca 

fatos que elas também viveram, como procurar comida no lixo, dormir na rua e sofrer maus 

tratos, elas se identificaram. E a expressão mais significativa que escutei de uma das 

crianças, foi: “Que bom que ele encontrou uma família, que nem a gente.”. 

Na escola, todos já sabiam a novidade, agora as crianças tinham novo pai e mãe. As 

amigas das turmas perguntavam quase todo dia: você é a mãe de Mara? Do Marcelo? Do 

Laura? Da Julia? Da Nicole? Respondia que sim e sorria. As professoras conversaram 

conosco, compartilhamos mais sobre a história delas. E após algum tempo de acolhimento, 

as professoras expressaram que o comportamento das pequenas pareceu mudar da água 

para o vinho. Notaram que elas ficaram mais alegres e tranquilas em sala de aula, 

obedecendo mais, além de terem mais respeito e cooperação. Perceberam, também, que se 

importavam mais com a aparência, ficaram mais vaidosas, se olhavam mais no espelho.  

Porém, mesmo com tais melhoras, algumas vezes também eram referidos problemas 

de comportamento na escola como preguiça de fazer atividades, expressões de 

agressividade como bater nos colegas, o não cumprimento dos combinados, com a presença 

de respostas consideradas desaforadas. Esses comportamentos sempre eram repreendidos e 

dialogados com elas. Se fosse algo que considerávamos muito inadequado, tirávamos 

alguma coisa de que gostavam, no caso o assistir televisão. Outra questão disciplinar: no 

caso delas não comerem na escola, a janta era apenas salada de frutas e verduras. E na hora 

de comer havia algumas regras básicas, a exemplo, em cada refeição haveria duas opções, 

sendo a primeira a comida que eu havia preparado, e a segunda opção seria: a fome.    

 Nos primeiros momentos de acolhimento, ouvi algumas pessoas dizerem: “Cuidado, 

crianças que sofreram abandono são mais propícias a procurarem o caminho das drogas no 
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futuro, por causa da vivência que tiveram no passado”. Sinceramente, sei que elas passaram 

por situações difíceis, mas vejo que passaram por outra experiência muito boa, que trouxe 

uma série de significados: ter uma nova família trouxe confiança, uma autoestima reforçada 

no amor e uma compreensão de um mundo que pode ser um lugar melhor se assim você 

buscar fazê-lo.    

 

3.2 Experiência subjetiva  

  Do acolhimento tivemos vários acontecimentos marcantes em nossa vivência 

familiar, que trouxeram consigo uma ressignificação para a nossa história. Vale lembrar 

que a menina Mara passou 8 anos de sua vida vivendo em uma situação de total desamparo, 

onde foram negligenciados seus direitos e cuidados merecidos, não só a ela mas também a 

suas irmãs e irmão. A ausência de uma figura materna que cuidasse dela e das cinco 

crianças caracterizou seu dia-a-dia, sentindo-se ela obrigada, pela vontade de sobreviver e 

amor pelos irmãos, a se colocar no papel de educar e cuidar as crianças e, assim, a se 

colocar em segundo plano. Realmente eu percebia um sentimento de maternidade muito 

forte, ao ponto dela não aceitar que outra pessoa ocupasse o seu lugar.  

Por esse motivo, uma das psicólogas do grupo de adoção tardia nos recomendou 

fazer um ritual de passagem, de mãe para filha. Sugeriu-nos que fizéssemos em um dia 

especial e que marcássemos esse momento com algum objeto simbólico.  

Então, no dia 30 de julho de 2014, no aniversário de Mara, passei o dia com ela no 

shopping, nos divertindo muito, e no final encontramos com o pai para por em pratica o 

sugerido ritual de passagem. Fomos a soverteria e lá agradecemos a ela por ter cuidado da 

família até então, mas que era chegado o tempo dela, das irmãs e do irmão terem uma mãe. 

Assim, eu pedi permissão para ser sua mãe. A resposta dela foi: claro que sim. Depois 

dissemos a ela para comprarmos um objeto o qual simbolizasse aquele momento. Entramos 

em uma loja de acessórios para casa, e a Mara escolheu três anjinhos de vidro. Os anjinhos 

eram um menor do que o outro, ela disse: “O maior é o papai, o médio é a mamãe e o 

pequeno sou eu”.  

É obvio que no dia a dia esse comportamento de tentar ser a mãe é algo que ela 

precisou desaprender. Acontecia de quando as meninas perguntavam algo para mim, e 
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Mara respondia como se a pergunta estivesse dirigida a ela. Mas eu não admitia tal 

comportamento dela, sentia que ela estava assumindo uma carga pesada que não queria me 

entregar, como se não confiasse em mim. Por isso, a confrontei e esclareci que não era o 

papel de dela, que ela não era a mãe das meninas, que ela era irmã, e não precisava 

responder tudo o que as meninas perguntavam. Esse confronto provocou na menina um 

estado de raiva e inquietude, até ela se expressar da seguinte forma: “Eu não consigo 

esquecer que eu fui mãe delas; e a minha mãe falou que era para eu cuidar delas; eu fui 

obrigada a ser mãe delas”.  

Depois, tivemos uma conversa bem amorosa e emocionante, senti como se a Mara 

pudesse descansar em mim. Sentei na beirada de sua cama e falei que ela não precisava 

carregar mais a responsabilidade de cuidar das irmãs. O fato de ela ter exercido o papel de 

mãe das outras era porque precisavam sobreviver, mas agora não era mais necessário. No 

tempo certo ela seria mãe, porque era algo que já desejava. Então, combinamos que ela não 

iria fazer mais nada que as irmãs necessitassem, para não se ver na obrigação de cuidar 

delas.  E que eu estava lá para exercer o meu papel de mãe, ela poderia relaxar e deixar-me 

resolver os conflitos e questionamentos que se dirigiam a mim. A partir dessa atitude, Mara 

começou a se perceber mais como irmã, e a desenvolver confiança de que eu podia cuidar e 

educar a ela, às irmãs e ao irmão.  

E o que é um filho na vida de um casal? A relação ganha um novo foco, o cuidado e 

educação de uma criança. Agora imagine seis crianças chegando de uma só vez na vida de 

um casal! Cada um com a sua individualidade, a sua história, com a sua subjetividade se 

configurando a cada dia. Não é fácil administrar tudo isso. Digo que exigiu de nós um 

grande esforço para dar conta de seis crianças, uma vida em família, no trabalho, e como 

casal.  

O casal enfrentou muitas dificuldades, entre não ter tempo para fazer as coisas que 

anteriormente fazia juntos, nem da mesma maneira. O distanciamento era certo. Cada um 

começa a olhar para dentro de si, tentando se perceber. Vêm questionamentos, aflições. É 

preciso se encontrar primeiro para depois encontrar o outro novamente, só assim passamos 

a enxergar um ao outro. 

E como configurar essa nova família? Com criar laços afetivos de forma que 

fiquemos seguros? Não é fácil. Mas a determinação é uma arma muito poderosa. E a 
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decisão por amar se torna compreensível ao ponto de que se persiste naquilo que se 

acredita, não importando o tamanho do problema ou das angústias, mas acreditando que 

esse projeto já deu certo.  

Logo nos primeiros meses de acolhimento participamos de uma terapia 

multifamiliar. Reuníamo-nos com algumas famílias e com psicólogas para a realização de 

dinâmicas que nos levariam a refletir sobre aquele novo contexto familiar que 

começávamos a vivenciar. Em umas dessas sessões, houve a proposta de cada família 

construir um genograma, diagrama no qual se representa a configuração familiar presente e 

das gerações anteriores. No nosso caso, fazíamos a ligação entre os nossos pais, o casal 

adotante e o casal de que descendiam as cinco meninas e um menino. Assim, fomos nos 

questionado sobre a transmissão de princípios e valores dos nossos pais que estávamos 

levando para nossa nova família.  

 Na construção do genograma, percebi primeiramente que a minha vontade de 

adotar decorreu muito da convivência com a minha mãe, pois ela sempre expressava o 

desejo de adotar (embora nunca o tenha feito), o que acabou a despertar em mim o mesmo 

desejo, ao ponto de se tornar uma realidade (ou seja, um desejo projetado mas não 

materializado na geração anterior estava sendo realizado na geração seguinte). E pelo fato 

de ter havido uma adoção na família do João, ele também queria adotar.  

Ao montarmos o genograma, as crianças não quiseram fazer a ligação delas com os 

pais biológicos. Disseram: “Vamos fazer só da gente, só da nossa nova família.” Assim, 

parecia que sempre foram nossos filhos.  

Uma das coisas mais marcantes, que não só recebemos de nossos pais e mães como 

também passamos para as nossas filhas e filho, foi o desenvolvimento da espiritualidade. 

As práticas de oração, de leitura da bíblia, do cultuar a Deus e adorá-lo, foram sendo 

desenvolvidas. E nas palavras das orações delas percebemos profunda gratidão. É 

maravilhoso quando dizem: “Papai do céu, obrigada por esse papai, por essa mamãe, pela 

Mara, pela Letícia, pela Laura... amém!”. Nesse momento de oração em voz alta, elas se 

sentem com liberdade para orar, pois sabem que são ouvidas, como também percebem em 

outros momentos, quando recebem a nossa atenção para o que desejam falar. A intenção é 

sempre dizer a elas que podem se expressar, que não devem esconder o que sentem, o que 

pensam, ainda mais quando necessitam dizer por causa de alguma necessidade ou por mero 
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desejo. A linguagem verbal por vezes é clara, mas às vezes é preciso perceber a linguagem 

corporal, dentre outras que se podem manifestar, como a linguagem da música, das artes, da 

dança, por exemplo. Todas essas linguagens estiveram à disposição do pensar, do sentir e 

da livre expressão das crianças. 

Organizar uma casa com oito pessoas não é uma tarefa fácil, exige muito esforço, 

dedicação e paciência além do que se está acostumado a ter. Foi necessário apreender a 

ultrapassar todas as barreiras. Era preciso tomar boas decisões quanto à direção por aonde 

conduzi-los. O diálogo com as crianças e as constantes reflexões acerca do meu 

comportamento como mãe sempre foram essenciais para a harmonia entre nós e a soluções 

de problemas e conflitos.  

Uma leitura que muito me inspirou para exercer o meu papel de mãe foi de uma 

história contada por um pastor chamado Peter Warshall, com o título: O guarda das fontes. 

A história narra acerca de uma cidadezinha que se situava no alto de uma montanha na qual 

havia um rio que fluía por toda a cidade e a deixava próspera e verde. Nas fontes do rio 

havia um guarda, o qual tinha a função de desobstruir suas fontes de toda lama, folhas e 

lodos que poderiam deixar a água suja. Porém, um dia os membros de tal comunidade se 

reuniram e acharam que o trabalho deste homem não era importante, que estavam gastando 

dinheiro à toa com o guarda, e em vez disso planejaram construir uma represa. Sendo o 

guarda demitido, o plano foi posto em prática, porém, com o passar do tempo, pode-se 

notar que a água não estava mais limpa, que a cidade não era mais próspera e verde; assim, 

reconheceram o quanto o serviço do guarda era importante, pediram desculpas para o 

guarda, e pediram que este voltasse ao seu trabalho, voltando a tudo ser como antes. 

Comparando o guarda com as mães, o autor do livro, Pr. Marcio Valadão, coloca que 

somos como este guarda, que temos uma função muito importante, mesmo que muitas 

vezes não reconhecida: o cuidado que temos ou deveríamos ter de limpar essas fontes, que 

no caso seriam os nossos filhos, para que essas águas, ao seguirem o seu curso, façam 

cultivar o mundo de verde, para serem limpas e úteis a Deus e às pessoas. 

 Nisso, penso em sempre ajudá-los a solucionar seus problemas e conflitos que 

trazem angústias ou preocupações. Entendo que o amor é uma semeadura e um cultivo, de 

forma que já sinto os frutos do que plantei. E digo que eles são filhos melhores do que eu 

poderia querer. Mesmo em momentos difíceis, sempre acreditei que fiz a escolha certa e 
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não voltaria atrás na minha decisão de forma alguma, porque me sinto feliz por tê-los em 

minha vida, como se fosse a pessoa mais importante desse mundo, e o sentimento de 

realização é de muito contentamento.   

 

 

3.3  Reflexão teórica  

Segundo Weber (1999), a adoção foi criada pelos romanos, considerada como 

instrumento de poder familiar. E apresentava três objetivos centrais: escolher um sucessor 

(o adotado geralmente era adulto); permitir a ascensão de um indivíduo a um status 

superior; e dar descendentes a quem não os tinha. Não havia discussão a respeito da 

proteção da criança. 

Na Idade Média, a “adoção definhou” na Europa, e a prática de adoção tinha pouco 

valor. “Adoção quando existia, dizia respeito principalmente a “transmissão de bens, de um 

nome familial e, eventualmente de um poder politico.” (FONSECA, 1995, apud CAMPOS, 

2001, p.5). 

Segundo Schreiner (2004), por muito tempo a adoção foi considerada apenas como 

uma possibilidade para casais que não pudessem gerar filhos biológicos. A criança era 

aceita a partir da necessidade do casal, e não por causa da sua necessidade ou do seu 

direito. 

Constantemente sou perguntada se não posso ter filhos biológicos. Apesar de que 

não sou infértil, a decisão pela formação da nossa família foi tomada pensando no direito 

das crianças. A escolha foi de constituir uma família diferente, não por vinculação genética, 

mas pela ligação afetiva de reconhecimento do outro como filho, pela amplitude do amor 

em que se baseiam as relações. A questão que ressalto é que o pensamento de adoção em 

nossa sociedade ainda carrega uma conotação de infertilidade, com base na ideia de que a 

adoção é feita devido à infertilidade de um ou ambos os membros do casal. Adoção é para 

que se cumpra o direito da criança ou adolescente em conviver em família e para que possa 

supri-las em suas necessidades. 

Para Weber (1999), a cultura do laço de sangue é um fato muito forte, baseada em 

um modelo familiar composto por pai, mãe e filhos biológicos. O afetivo é construído pela 
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valorização dos laços de consanguinidade. Os traços hereditários são vistos como algo que 

é importante e constantemente ressaltado, até aos dias de hoje podemos constatar isso. E 

mesmo sendo filho biológico ou não, as pessoas insistem em achar semelhanças como 

sendo hereditárias, devido a esta cultura. Porém, no caso de adoção isso não é importante, 

porque os vínculos afetivos se constituem pela afinidade de quem se cruza na convivência 

do dia-a-dia. 

Com a Constituição Federal de 1988, e a lei 8069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, estes passam a ter garantido o direito a convivência familiar e comunitária. O 

objetivo torna-se a proteção da criança e, nada melhor que um ambiente familiar adequado.  

Schreiner (2004) coloca que: 

“A nova cultura da adoção prima pela mudança do olhar: há uma criança 

definitivamente sem família? É preciso encontrar uma família apta a 

assumi-la. A adoção para a criança ou para o adolescente que não tem 

mais ou nunca teve proteção, o afeto, de sua família de origem.” 

(SCHREINER, 2004, p. 27) 

 

 

É muito importante uma criança conviver em família, mas para isso é preciso trilhar 

um caminho certo de preparo, dar importância a esse processo, de maneira legal e justa, 

para que não se corra o risco de futuros problemas, para que se tenha certeza de que a 

criança não sofrerá danos. 

 Segundo Schereiner (2004), no Brasil existe uma prática conhecida como “adoção à 

brasileira”. A expressão se origina provavelmente de um preconceito cultural, como se tudo 

que fosse brasileiro fosse ilegal, ou de segunda categoria. Essa prática consiste em registrar 

uma criança gerada por outrem como sendo filho biológico. Por ser a adoção um processo 

demorado, as pessoas acabam indo por esse caminho.  

O autor diz também que existe outra prática no Brasil, que é popularmente 

conhecida como o “pegar para criar”, e esta não é a mesma coisa que adoção. Quando uma 

pessoa pega uma criança de outra família e a sustenta como se fosse um filho, não quer 

dizer que seja algo permanente, a qualquer momento isso pode se desfazer e a criança pode 

voltar para sua família de origem. Normalmente, as crianças são de família de baixa renda e 

vão para tentar ter oportunidades em lugares que oferecem melhor qualidade no ensino, 

mas muitas vezes são obrigadas a realizar trabalho doméstico, exercendo a função de uma 

empregada. 
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Tais práticas não trazem segurança legítima para a família, principalmente para a 

criança. As pessoas que não seguem os processos legais não recebem as instruções 

mínimas, podendo haver sérios prejuízos, visto que muitas vezes não compreendem a 

maneira com a criança se comporta, por não entenderem o contexto histórico desta, visto 

não terem acesso a informações fundamentais para essa compreensão. Como também, não 

havendo a destituição do poder familiar, a família biológica pode fazer exigência ou até 

chantagens, com extorsão de dinheiro, ou algo semelhante. 

No processo de habilitação para adoção são esclarecidos, para os candidatos a 

adotantes, as condições e implicações de uma adoção. Portanto, é compreendido que a 

adoção não é algo que deva ser anulado. No ECA, artigo 48, diz que: “a adoção é 

irrevogável”. Ou seja, mesmo que o pai e mãe desistam e venham a devolver a criança a 

uma instituição de acolhimento, esta continuará com a mesma filiação dos seus adotantes, 

tendo estes que pagar pensão, e até multa, dependendo do caso, com a devida determinação 

judicial.  

Como uma adoção apresenta muitos desafios, exige uma nova reconfiguração 

familiar. Buscamos, assim, entender o que é família e o que esta representa na vida de um 

sujeito. Bucher (1986) coloca que a família é “uma unidade sistêmica supra-individual, 

dotada de uma história elaborada através da memória familiar, organizada via um sistema 

de regras que se constituem ao longo do seu ciclo de vida.” (BUCHER, 1986, p. 14). 

Assim, entende-se que a história do sujeito funde-se no meio familiar, de forma que não se 

trata somente da vivência individual, mas também do que é elaborado na vivência coletiva, 

pois “a família, enquanto unidade sistêmica, se apresenta como sendo a base do processo de 

individuação de seus membros e, por sua vez, é também influenciadas por eles. (Idem, 

Ibidem, p.17).    

González Rey (2005), afirma que “o sujeito é um elemento constituído pela 

subjetividade social e, simultaneamente, constitui-se nela.” (GONZALEZ REY, 2005 apud 

MOLON, 2011).  E aponta que as demandas do sujeito estão vinculadas com o processo de 

auto-organização da sua subjetividade, como também das imposições do contexto social 

onde está inserido. Portanto, compreendo que essa nova família é uma construção contínua 

da experiência, de modo que procura suprir as suas necessidades na interação com os 
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outros, por meio do afeto e do diálogo, sendo estes que impulsionam uma contínua 

reconfiguração subjetiva de cada membro e da família como sistema dinâmico. 

Os sujeitos expressam suas necessidades na interação social, por meio da linguagem 

verbal, corporal, musical, dentre outras. Por isso, entende-se que ter disponibilidade e 

paciência para escutar potencializa essa interação das relações familiar, pois a escuta 

sensível envolve a totalidade dos sentidos e se apoia na pessoa em considerando toda a sua 

complexidade (BARBIER, 2007). Sendo assim, “a escuta sensível reconhece a aceitação 

incondicional do outro. Ela não julga, não mede, não compara.” (Idem, Ibidem, p. 94). 

Portanto, entende-se que as crianças, ao serem percebidas, escutadas e aceitas, tornam-se 

pessoas mais livres para expressar e comunicar os seus pensamentos e sentimentos, 

podendo dialogar mais sobre a vida, ressignificar suas memórias e elaborar novos sentidos 

subjetivos para sua vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos considerar que o trabalho desenvolvido está profundamente enraizado na 

afetividade. Na sua perspectiva de  Barbier (2007), o conhecimento envolve profunda 

implicação do pesquisador, seu engajamento existencial e pessoal, em função, dentre outros 

aspectos, da sua história familiar. 

 Como estudante de Pedagogia, este trabalho representou o reconhecimento da 

importância histórica do direito à infância; de como a criança foi sendo reconhecida no 

decorrer da história, até chegar à atual abordagem, consagrada no ECA. 

 Como mãe e também como pesquisadora, ressalto que se pode fazer um paralelo 

entre o reconhecimento da infância na história da humanidade e a história de vida das 

minhas crianças. E pode se constatar que estas são exemplo de uma conquista de toda a 

humanidade, pois elas viveram o cumprimento do direto da lei, foram protegidas e 

acolhidas no lugar mais adequado, a família. Fato que me motiva ainda mais para continuar 

dando o melhor de mim nesse projeto de vida de cuidar e educar seis crianças.  

 Quanto à reflexão teórica esboçada neste trabalho, acredito que ela possibilitou o 

fortalecimento por uma nova cultura de adoção, que envolva o pensamento de fazer o que é 

melhor para a criança, por esta ser sujeito de direitos, e que por isso, necessita de todo o 

amparo para o seu desenvolvimento.  

 Retomando o conceito explorado por Nietzche, a vivência do processo narrado foi 

de tal modo intensa e significativa que transformou substancialemnte o contexto da 

existência de todos os membros desta nova família. Enfim, este trabalho evidencia a 

possibilidade de se refazer laços afetivos e ressignificar relações familiares por meio da 

adoção, processo que envolve o gesto do acolhimento e que suscita uma nova apropriação 

da palavra e dos afetos.  
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III – PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 

Após o termino da graduação em Pedagogia, pretendo assumir minha aprovação no 

concurso de professor(a) temporário pela Secretaria de Educação do Governo Federal.   

A região administrativa onde escolhi atuar é a Asa Norte, por considerar um lugar 

onde os professores têm muito tempo de experiência na carreira profissional, além 

favorecer o meu cotidiano, já que minhas filhas e filho estudam em tal localidade.  

Trabalhando na Secretaria como professora substituta, continuarei a estudar para o 

concurso de professor do quadro efetivo da rede pública de educação. Assim, desejo 

conquistar meu espaço e me tornar uma professora da rede pública de Educação.  

Acredito no ensino público e pretendo devolver à sociedade o investimento que a 

educação pública me proporcionou todos esses anos. Buscarei de forma dedicada, educar 

crianças para que se tornem cidadãos reflexivos e críticos em suas comunidades.  

Após um tempo trabalhando como professora, experimentando da prática docente, 

pretendo preparar um projeto de mestrado para tentar uma seleção pela Universidade de 

Brasília. Também pretendo fazer doutorado, quem sabe fazer fora do Brasil.  
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