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RESUMO 

 

 

Carvalho, F. A. (2017). Um estudo psicanalítico sobre adoção e devolução de crianças: a 

preparação dos pretendentes, a fase de aproximação e o acompanhamento do estágio de 

convivência. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil. 

 

Tornar-se pai e/ou mãe pela via da adoção requer atravessar tanto por processo jurídico quanto 

psíquico. Pretendentes e crianças são submetidos a cada um desses percursos, que contém 

características específicas em seus desenvolvimentos. No âmbito jurídico é necessário passar 

por uma sequência de trâmites legais até que se concretize a adoção com a emissão da nova 

certidão de nascimento. Um complexo trabalho psíquico precisa ser realizado para se construir 

a parentalidade e a filialidade adotivas. O entrelaçamento dos aspectos envolvidos nessas 

delicadas mudanças pode gerar conflitos que acabam por levar à devolução. Essa pesquisa tem 

como objetivo geral identificar quais os fatores presentes na fase de aproximação e no período 

de convivência, do processo de adoção, que podem estar relacionados aos casos de devolução 

de crianças. Tendo como base uma metodologia clínico-qualitativa, foram realizadas 

entrevistas semidirigidas com seis psicólogas da equipe técnica de cinco Varas da Infância e da 

Juventude da cidade de São Paulo e região; com a finalidade de se obter informações sobre os 

procedimentos utilizados para a realização da preparação dos pretendentes, a aproximação entre 

eles e as crianças e o acompanhamento do período de convivência. A análise dos resultados, 

por meio de categorias temáticas, referendou-se no referencial psicanalítico (intrapsíquico e 

vincular). Quanto à preparação dos pretendentes, foi observada a existência de dois espaços, o 

curso preparatório ou grupo informativo e o estudo psicológico da fase de habilitação do 

processo de adoção. No primeiro eles entram mais em contato com informações de ordem 

processual e realidade das crianças acolhidas e no segundo com material subjetivo sobre a 

parentalidade adotiva. Aqui é fundamental que reconheçam a importância da via jurídica da 

adoção e do trabalho realizado pela equipe técnica e estabeleçam uma relação de confiança e 

parceria com esses profissionais. Na fase de aproximação, a equipe técnica da instituição de 

acolhimento tem um papel fundamental para proporcionar os primeiros contatos e avaliar como 

estão desenvolvendo esses encontros, sendo relevante que as duas equipes estejam com a 

mesma compreensão a respeito de como proceder nos passos a serem dados nesse momento 

desse projeto específico de adoção, sempre levando em conta o tempo da criança para se efetivar 

seu desacolhimento. No estágio de convivência é essencial que as psicólogas se estabeleçam 



 

 

 

 

como referência de apoio aos pretendentes, se fazendo disponíveis para orientá-los e ajudá-los 

conforme as dificuldades forem aparecendo na adaptação com a criança. É imprescindível que 

os adotantes consigam pedir e encontrar ajuda de profissionais especializados para conseguirem 

superar os percalços encontrados na construção dos novos vínculos familiares. Foi possível 

observar que instituições judiciárias que oferecem boas condições de trabalho aos profissionais 

das equipes técnicas e que possam contar com uma boa estrutura da rede de apoio têm um 

número menor de casos de ocorrência de devolução. Espera-se que esse estudo possa ter 

ampliado o entendimento sobre o tema, contribuindo para a reflexão das práticas utilizadas 

pelos profissionais do judiciário, a fim de prevenir ou evitar a ocorrência de casos de devolução 

de crianças. 

 

Palavras-chave: adoção (criança); parentalidade; Psicologia forense; Psicanálise  

  



 

 

 

 

Abstract 

 

 

Carvalho, F. A. (2017). A psychoanalytical study about adoption and devolution children: 

Preparation of prospective adoptive parents, approach phase, and oversight of 

cohabitation phase. Master’s Dissertation, Psicology Institute, University of São Paulo, 

São Paulo, SP, Brazil 

 

Becoming a parent by adopting requires going through a legal and a psychological process. 

Prospective adoptive parents and children are submitted to each of these journeys, which 

contain particular characteristics as they unfold. In terms of the legal system, it is necessary to 

get through a series of legal phases until the completion of an adoption through the issuance of 

a new birth certificate. Complex psychological work has to be carried out to build adoptive 

parenthood and childhood. The overlapping between all aspects involved in these delicate 

changes can cause conflict that can lead to devolution. This study has as its aim to identify 

which factors present in the approach phase and in the period of cohabitation of and adoption 

process may be related to cases in which children have been returned. Having a clinic-

qualitative methodology as its foundation, semi-structured interviews were carried out with six 

psychologists from the technical staff of five Children and Youth Court of the city of São Paulo 

and greater area; with the purpose of obtaining information on procedures used to put in the 

place prospective adoptive parents’ preparation, rapprochement between them and the children, 

and the period of cohabitation. The analysis of results, through thematic categories, was based 

on psychoanalytical references (intra-psychological and bonding). Regarding adoptive parents’ 

preparation, the existence of two venues was observed: the preparatory information course and 

the psychological study of the habilitation phase in the adoption process. In the former, they 

mostly get in touch with information from legal aspects and the reality of the children they took 

in and, in the latter, with the subjective material on adoptive parenthood. In this instance, it is 

key that they recognize the importance of the legal adoption track and of the work carried out 

by the technical team, and that they stablish a trusting cooperative relationship with these 

professionals. In the rapprochement phase, the technical team of the foster home plays a 

fundamental role in providing the first contact opportunities and assessing how these meetings 

are developing, being relevant that these two teams have the same understanding with respect 

to how they will go about taking the next steps in this particular moment of the adoption process, 

always taking into consideration how long a child takes to process his/her disbanding. It is 

essential, in the phase of cohabitation, that psychologists stablish themselves as a reference for 



 

 

 

 

support to prospective parents, making themselves available for guidance and assistance 

according to the difficulties that might arise in the adaptation with the child. It is crucial that 

the adoptive parents be able to find professional help from specialized professionals in order to 

overcome the obstacles found in the construction of new family bonds. It was possible to 

observe that legal institutions that offer good working conditions to professionals from technical 

teams, and that can rely on a good supporting network infrastructure, have a lower number of 

devolution cases. We hope that this study has broadened the understanding of the topic, 

contributing to a reflection on the practices carried out by professional from the judiciary, 

aiming to prevent or avoid the occurrence of the devolution of children. 

 

Key words: adoption (child); parenthood; forensic psychology; psychoanalysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema da adoção é retratado de muitas maneiras nos mais diversos veículos de 

comunicação. No geral essa abordagem se faz de forma superficial, idealizada, estereotipada e 

até mesmo estigmatizada. De um personagem da “força do mal” que tem essa “essência” pelo 

simples fato de ser adotado, até as figuras dos super-heróis – muitos são abandonados ou 

perderam os pais biológicos, cresceram em outra família e acabaram sendo ou se tornando 

figuras com superpoderes (Zuanazzi, Gomes, Pizzitola & Santos, 2015). Essas comunicações 

vão compondo aquilo que se reconhece como sendo parte do universo da adoção no imaginário 

social.  

A partir de uma experiência de estágio em instituição de acolhimento, meu contato com 

o tema começou a se dar para além dessa construção imaginária e do senso comum. A adoção 

é assunto muito presente nesse ambiente. Crianças e adolescentes ficam nessas instituições até 

que possam voltar para a família biológica ou ir para uma família adotiva. Quando é tomada a 

decisão pela opção da adoção, inicia-se a espera da chegada dessa outra família, que muitas 

vezes não acontece. Embora os dados nacionais do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) 

disponível no Conselho Nacional de Justiça mostrem uma superioridade dos números de 

pretendentes à adoção (39.472, 2017) em relação à quantidade da totalidade de crianças e 

adolescentes disponíveis para serem adotados (7.506, no Cadastro Nacional de Crianças 

Acolhidas, 2017), sabe-se que a ida para uma nova família não depende apenas de uma 

destituição do poder familiar da criança. E, quando finalmente isso acontece, para que ocorra a 

construção de uma nova vida familiar muitos obstáculos precisam ser superados. 

A adoção é um fenômeno humano que possui uma complexidade que vai muito além 

do que é dito por meio do senso comum e de dados estatísticos. Não é possível lidar ou 

compreender a adoção a partir de olhares rasos, necessita-se de abertura de perspectivas e de 

profundidade de análise. A partir da minha inquietação frente a esse tema, iniciou-se uma busca 

na tentativa de compreender os elementos envolvidos nessa forma de vínculo familiar. Isso 

acabou me levando a participar de um grupo de estudos (local em que me deparei com a 

existência da devolução na adoção), à Iniciação Científica, à prática clínica e de grupo e, por 

fim, ao Mestrado.  

A pesquisa ficou mais em torno daquilo que me acarretou espanto ao lidar com o tema, 

a devolução. Fenômeno que causa muito incômodo, não somente aos ouvidos de leigos, mas 
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também a todos que de alguma forma lidam com a adoção. O desconforto causado frente à 

devolução, ocorre justamente por ser algo que revela um lado desse tipo de filiação que muitos 

querem negar, esconder ou ignorar. No prefácio do livro sobre devolução, Souza (2016), Weber 

exalta a caraterística da estudiosa e militante do tema em abordar pontos difíceis que perpassam 

a adoção, elencando alguns deles: 

o receio dos pais do comportamento exuberante do menino maior; o ciúme da mãe 

adotiva frente à menina com mais idade; o medo dos laços desenvolvidos no abrigo; os 

pais que não reconhecem o filho naquela criança que fala errado, não sabe usar talheres 

nem escovar os dentes; os pais que demoram tanto para se decidir que sentem certa falta 

de energia para acompanhar as idas e vindas de uma criança mais velha ou um 

adolescente; a vida conjugal em ruínas na fase da transição para a parentalidade; a 

desilusão de adotar uma criança que não a idealizada; o preconceito dos adotantes que 

estava escondido e pode ser revelado no dia a dia: “quem é essa criança que não se 

parece comigo?”; a raiva dos pais adotivos que olham as dificuldades e acentuam a perda 

do filho genético que não puderam ter e muitos não perceberam que no seu desejo 

queriam mais ser reconhecidos como pais do que cuidar de um filho (p. 15). 

 

Pretende-se aqui ampliar a compreensão desse fenômeno tendo como alicerce a 

psicanálise que concebe o indivíduo e a família a partir de um contexto simbólico, embebido 

por uma rede de afetos gerados por processos psíquicos específicos. Dentro dessa concepção a 

existência de uma consanguinidade não basta para se conceber a formação e a continuidade de 

um grupo familiar. Assim, é da psicanálise clássica freudiana que detalha a formação, as 

instâncias, os mecanismos e o funcionamento do aparato psíquico individual; passando pela 

psicanálise winnicottiana que enfoca a importância do ambiente no desenvolvimento do 

psiquismo infantil; e ancorando na psicanálise vincular que se volta para a dimensão do campo 

intersubjetivo em que é inserido e constituído o indivíduo enquanto sujeito, que se forma o 

arcabouço teórico do qual esse estudo recorre e utiliza como fonte na busca de ampliar a 

compreensão do fenômeno da devolução na adoção. 

Para tanto, primeiro será apresentado um apanhado teórico sobre o tema a partir do 

recorte dos referenciais psicanalíticos mencionados acima. Em seguida serão expostos os 

objetivos, o método, os resultados encontrados e as considerações finais da presente pesquisa. 
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2 A ADOÇÃO DE CRIANÇA E SEUS VÍNCULOS 

 

 

 O tema adoção suscita múltiplas perspectivas a serem pensadas, estudadas e refletidas, 

principalmente por ser permeado de fatores complexos. É um fenômeno humano antigo e 

pautado muitas vezes no desejo de se construir ou aumentar uma família. Levinzon (2009) 

caracteriza a adoção como uma forma de se exercer uma das experiências humanas básicas, a 

de dar continuidade de si mesmo por meio da maternidade e da paternidade. Dessa maneira 

tornar-se mãe e pai pela via não tradicional do campo biológico “ocorre em todas as culturas, e 

existe desde tempos imemoriais” (p. 12). 

 A adoção em sua complexidade está abarcada por muitos aspectos e dimensões das 

relações humanas. No mínimo é um processo que envolve uma instituição jurídica que 

intermedia uma situação composta por três elos distintos: o de uma criança, o da sua família 

biológica e o de uma família que pretende adotá-la (Levinzon, 2009). Considerando cada uma 

dessas partes apreende-se uma série de elementos que por si só representam um cenário muito 

delicado.  

Em relação à criança, com muita frequência, há uma condição de fragilidade, em função 

da maioria delas ter uma história de vida permeada por “abandono, negligência, rupturas, perdas 

e (ou) violência” (Levy, Pinho & Faria, 2009, p. 433). Essa circunstância é relatada em muitos 

estudos. Por exemplo, ao apresentar uma pesquisa sobre adoção envolvendo crianças maiores1, 

Bicca e Grzybowski (2014) retratam o histórico de uma criança com privação de contato 

materno com um “estado de desnutrição, atraso no desenvolvimento e certa fragilidade inicial 

em seu estado geral de saúde” (p. 160). Em outro caso, a criança teria sofrido violências físicas 

por parte do próprio genitor. Devido a isso, apresentava uma dificuldade em estabelecer uma 

relação afetiva com o pai adotivo. 

Levinzon (2014a) aponta também para essas condições precárias que as crianças possam 

ter vivido antes de serem acolhidas em instituições, assim como para os motivos graves que as 

levaram a sair do convívio com a família de origem. Além disso, a autora destaca a existência 

inevitável de uma separação que pode ser caracterizada por um legítimo estado de abandono 

(Levinzon, 2009). Por mais cedo que a criança tenha ido para adoção, ela no mínimo 

                                                 
1 Em alguma citação pode aparecer o termo adoção tardia. Contudo, alguns profissionais preferem não usar esse 

termo por de alguma forma estar associado a um suposto tempo em que a adoção deveria acontecer. Posicionando-

se, assim, contra a ideia de que possa existir um tempo exato, adequado ou certo para a adoção e contra uma 

possível conotação de ser tarde demais (Bicca & Grzybowski, 2014; Levinzon, 2014). 
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“experimenta um duplo desprendimento, intra e extra-uterino, da mãe que a gestou ” (Abadi & 

Lema, 1989, citado por Levinzon, 2009, p. 34). Dependendo das circunstâncias, quanto mais 

cedo for essa separação, existe a possibilidade de ser vivida de uma maneira menos traumática. 

Contudo, a criança no mínimo terá experienciado uma ruptura do contato de quem a gerou, o 

que gera um desamparo. 

O cenário da família biológica geralmente apresenta uma condição de vulnerabilidade. 

Em um estudo sobre a reinserção da criança na família de origem, Silva e Arpini (2013) 

apontam que os profissionais responsáveis por essas tentativas encontram muitas dificuldades 

devido aos “muitos problemas que assolam as famílias, como doenças, dependências e 

fragilidades econômicas, os quais se encontram presentes também nas famílias extensas” (p. 

125). Em relação à família extensa, além da questão da vulnerabilidade social, econômica e 

familiar, os profissionais se deparam também com um tipo de vínculo com a família de origem 

(ou nuclear) da criança que acaba sendo um obstáculo à essa reinserção. Considerando a 

vulnerabilidade social da família biológica, Martins (1993) destaca que “a criança abandonada 

é apenas a contrapartida do adulto abandonado, da família abandonada, da sociedade 

abandonada” (citado por Gomes & Pereira, 2005, p. 360). 

No que concerne à família que pretende adotar, verifica-se que sua complexidade está 

conectada principalmente às motivações que levam uma pessoa ou duas a pensar na 

possibilidade em adotar uma criança. Os mais variados motivos que são relatados, vão da 

infertilidade às razões estéticas, e sabe-se que estão atravessados tanto por um nível consciente 

quanto inconsciente (Levinzon, 2009). Além das motivações, St-André e Keren (2011) 

acrescentam outros elementos sobre a condição da família adotiva, como história pessoal, 

questões conjugais e condições psíquicas. Levinzon (2014a) em seu livro sobre os passos para 

adoção, ao falar sobre “você está pronto para adotar?” (p. 35), também destaca aspectos ligados 

às questões de saúde física, econômicas e profissionais. 

 

 

2.1 Interligando os Vínculos 

 Além da complexidade de cada parte envolvida descrita acima, para que a adoção 

aconteça o vínculo família biológica-criança tem que ser necessariamente rompido e um novo 

vínculo precisa ser construído entre pretendente(s) e criança(s). Esse vínculo representa não 

somente o pertencimento a esses grupos familiares, como circunscreve um local privilegiado 

de subjetivação, considerando que o sujeito se constitui também na intersubjetividade. Em um 
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estudo sobre preparação para adoção, Gomes e Levy (2016) citam Berenstein (2007) para tratar 

de uma atualização da abordagem sobre vínculo em que o autor o define “como sendo o 

inconsciente em sua maior densidade: é o que dá pertencimento e estabelece uma 

descontinuidade e uma continuidade entre os eus” (p. 110). Importante apontar que Berenstein 

(2011) delimita o local do vínculo em um fazer-se constante:  

 é impossível que o ponto de angústia surja da comprovação de que não há nenhum 

dentro de onde se deva sair, nenhum fora para onde seja expulso. O vínculo é esse lugar 

em que dentro e fora, interno e externo, se sobrepõem e se combinam, mesmo que seja 

melhor dizer que se tornam indefinidos: marcam uma zona imprecisa em que o fora, os 

modelos sociais de relação, está dentro do vínculo, e o dentro, os modos internos de 

pensar e constituir a relação, está nesse fora no qual se inscreve a relação entre os 

sujeitos (...) o vínculo é tal, enquanto vai se fazendo, e para esse trabalho não há feriados 

nem finais de semana nem férias: é uma tarefa constante (p. 124).  

 

De acordo com os conceitos de vínculos de filiação e afiliação de Benghozi (2010), as 

mudanças vinculares aconteceriam apenas no nível do vínculo de afiliação, mantendo-se o 

vínculo de filiação intacto. Segundo o autor há apenas dois tipos de vínculos, o de filiação, 

aquele que “liga, no nível diacrônico ascendente, o sujeito às gerações anteriores e, no nível 

descendente, aos filhos, netos e crianças ainda não nascidas” (p. 162), e o de afiliação, que 

“corresponde, no nível sincrônico, à identidade grupal de pertencimento” (p. 162). O vínculo 

de filiação dá origem ao vínculo de afiliação primária, que “concerne, pois, à família natural e 

ao grupo comunitário” (p.163). De acordo com Benghozi, o vínculo a ser construído na adoção 

seria o de afiliação secundária. Dessa maneira, o autor afirma que os vínculos de filiação e o de 

afiliação primária são sustentados pelo fator biológico. 

 Outro ponto significativo a ser considerado na adoção, dentro da perceptiva da 

psicanálise vincular, seria a diferenciação entre vínculo e relação. Benghozi (2010) discorre 

sobre a máxima de que “o vínculo não é a relação” (p. 159). O conceito de vínculo diz respeito 

àquilo que liga mais de uma entidade e constrói um novo conjunto. Nesse novo conjunto 

constrói-se um novo aparelho psíquico com funções e propriedades particulares, por exemplo, 

podendo haver sintomas que estão relacionados não a um ou outro membro em específico, mas 

ao conjunto formado. Relação diz respeito às qualidades relacionais presentes em um vínculo. 

Dessa maneira, conflito relacional não tem o mesmo significado que problemas de vínculo. O 

relacional seria o referente às questões de conteúdo (P. Benghozi, 2015).  

 A partir dessa diferenciação Benghozi (2010) estabelece uma distinção entre 

paternidade e parentalidade. O autor enuncia que “a paternidade não é a parentalidade!” (p. 

160), afirmando que a primeira é referida ao vínculo e a segunda à relação. Em decorrência 
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dessa diferenciação, Benghozi diz que “paternidade inscreve-se na ordem simbólica 

genealógica da filiação, em um nível inter, mas também transgeracional. A parentalidade se 

refere às características e o exercício do ser-pai” (p. 160). 

Ao tratar sobre a necessidade de se conceber esse novo termo, Lebovici fala que a 

palavra parentalidade começa a ser utilizada justamente para abarcar um sentido do que é ser 

pai e mãe para além da condição biológica. Ele afirma: 

a parentalidade vai além do fator biológico: para se tornar um pai ou uma mãe é preciso 

ter feito um trabalho interior que começa pela aceitação de que herdamos algo de nossos 

pais. Não me refiro ao que é genético (...) e sim àquilo que é relativo à transmissão 

intergeracional” (2006, p. 21). 

 

Além disso, o psicanalista francês afirma que a parentalidade se constitui em um processo que 

se inicia quando se imagina a criança que está para chegar.  

A partir das reflexões do autor acima sobre o termo, Solis-Ponton (2006) traz uma 

concepção de como se daria o desenvolvimento psíquico da parentalidade. Ela fala da existência 

de um eu parental que se constitui em etapas com base em quatro fontes:  

1. O ideal do ego a partir do narcisismo primário e das primeiras identificações com 

os cuidados parentais (...); 

2. As relações pré-edipianas (...); 

3. O “superego” herdeiro da solução do complexo de Édipo (...) 

4. O après-coup (...) designa a temporalidade psíquica que não corresponde à 

causalidade linear (p. 39). 

 

Houzel (2006) destaca ainda algo sobre a que o termo da parentalidade remete, ao qual ele 

designa como sendo sua essência: “não basta ser genitor nem ser designado como pai para 

preencher todas as condições, é necessário ‘tornar-se pais’, o que se faz por meio de um 

processo complexo implicando níveis conscientes e inconscientes do funcionamento mental” 

(p.47).   

Houzel (2006) ainda faz a distinção de três eixos da parentalidade: exercício, 

experiência e prática. O exercício da parentalidade é o eixo ligado a uma dimensão jurídica, no 

sentido de organização social em termos de parentesco. O da experiência é o relacionado à 

“experiência subjetiva consciente e inconsciente do fato de vir a ser pai e de preencher papéis 

parentais” (p. 49). E o eixo da prática da parentalidade é o referente aos cuidados diários 

despendidos no cotidiano da criança.  

Em uma diferenciação similar só que em relação ao termo de filiação, Lévy-Soussan e 

Marinopoulos (2010) separam três aspectos distintos da filiação: o biológico, o jurídico e o 

psíquico. O biológico referindo-se ao aspecto da dimensão da carga genética da filiação, aquele 
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resultante da “intervenção dos ‘produtos do corpo’ de um e de outro sexo” (Lévy-Soussan & 

Marinopoulos, 2010, p. 83) que acabam gerando uma criança. Segundo Lévy-Soussan (2010), 

a filiação biológica “favorece representações narcísicas do vínculo: inscrição sobre o corpo, 

filiação de corpo a corpo, reprodução do ‘mesmo” (p. 56) e acaba sendo socialmente e também 

juridicamente supervalorizada. O autor afirma que “atualmente, a validação da filiação pela 

‘verdade biológica’ tende a se tornar o único critério significativo, em detrimento de outros 

modos de filiação” (p.56).  

 Outros estudos corroboram com essa valorização conferida à dimensão biológica da 

filiação. Schettini, Amazonas e Dias (2006) apontam para o poder que os laços sanguíneos têm 

que acabam sendo considerados como “indissolúveis, por serem os ‘verdadeiros laços naturais’. 

A mãe biológica é definida como ‘a verdadeira mãe” (p. 286). Nesse mesmo sentido, Abrão 

(2011) afirma que se estabelece “no imaginário social o valor dos ‘laços de sague’ como se 

fossem os mais genuínos – o que leva a tradução da filiação biológica como a ‘verdadeira” (p. 

157). Ao abordarem sobre o tema da complexidade da parentalidade contemporânea, Gomes e 

Levy (2009) falam de uma “soberania do biológico” (p. 227) e da “necessidade de se valorizar 

igualmente os laços construídos com a convivência e a partir do desejo” (p.227). Dentro dessa 

mesma perspectiva, Rodriguez e Gomes (2012) discutem sobre a necessidade de se ir além da 

“égide biológica” (p. 32) ao se considerar as novas formas de parentalidade, sobretudo a 

homoparental. 

 De maneira equivalente ao eixo do exercício da parentalidade, o aspecto jurídico da 

filiação diz respeito à lei que organiza as regras de parentesco no arranjo do social. De acordo 

com Lévy-Soussan e Marinopoulos (2010), a dimensão jurídica da filiação seria o “quadro 

legislativo que define as regras de filiação” (p. 84) e por meio das leis “pela ficção jurídica que 

instaura, permite definir o lugar de cada membro num cenário simbólico coerente” (p.85).  

No aspecto psíquico da filiação enfatiza-se o caráter subjetivo e afetivo do vínculo. 

Segundo Lévy-Soussan e Marinopoulos (2010), esse aspecto é o “que permite a cada um 

considerar-se como pai, mãe, filho ou filha” (p. 84). De acordo com Benghozi (2010), dentro 

da dimensão da relação, existiriam dois tipos de reconhecimento: o de ser-mãe e/ou ser-pai de 

uma criança, parentalidade, e o de ser-filho dessa mãe e/ou pai, filialidade. Em cada uma dessas 

formas de reconhecer a si e ao outro possibilitaria um segundo nascimento que acontece em 

uma reciprocidade intersubjetiva. 

Dessa maneira, o termo paternidade/maternidade está mais ligado ao aspecto biológico 

e parentalidade ao aspecto subjetivo e afetivo conectado não somente ao que se refere a relação 
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pais-filhos, mas também da constituição do tornar-se pai/mãe. Carvalho-Barreto (2013), em sua 

revisão bibliográfica sobre o estudo da parentalidade no Brasil, destaca que “apesar de a 

paternidade e a maternidade poderem estar inseridas na parentalidade, esta está além de ser pai 

ou mãe” (p.149). Considerando a diversidade na parentalidade, Rodriguez e Gomes (2012) 

destacam que “o vínculo parental está diretamente ligado à filiação psíquica, que independe da 

filiação biológica” (p. 31). Complementando essa concepção, Lévy-Soussan (2010) afirma que 

“os laços de sangue são incapazes, por si sós, de criar uma parentalidade, uma filiação psíquica” 

(p. 56). Dessa maneira, tanto a filiação psíquica quanto a experiência da parentalidade não 

seriam algo dado ou externamente determinado, mas sim algo que se desenvolve e se constrói 

ao longo do tempo, das experiências e vivências. 

Além dos aspectos biológicos, jurídicos e psíquicos, não tem como não considerar a 

existência dos aspectos socioculturais que estão presentes na construção dos vínculos 

familiares. Gomes e Levy (2009) consideram que a complexidade da filiação nos tempos atuais 

vai além da questão biológica e que necessita ser concebida também com bases no social, dando 

o devido reconhecimento aos aspectos sociais e simbólicos do vínculo que validam a filiação. 

Para se tornar filho/a o laço biológico não basta, existe também a imprescindibilidade de 

inserção do/a filho/a em uma linhagem, em uma organização genealógica para que ocorra a 

concretização da formação do grupo familiar. O reconhecimento de um filho dentro do aspecto 

social “demanda sua inscrição em uma linhagem, sua inserção em uma organização 

genealógica, de modo que a transmissão de sua história de origem permita-lhe construir um 

futuro” (p. 223-224).  

Considerando os aspectos da filiação, na adoção a única dimensão que permanece 

intacta é a biológica. Assim, aqueles que conceberam a criança continuarão sendo pai e mãe 

biológicos e tendo a paternidade e a maternidade confirmadas por meio de um exame de DNA. 

Contudo, as dimensões jurídicas, psíquicas e socioculturais necessariamente passam por 

transformações. Dessa forma, para que a adoção seja bem-sucedida, necessita-se que ela ocorra 

de maneira muito cuidadosa para que se possa viabilizar de modo satisfatório tais mudanças. A 

seguir serão apresentadas algumas características específicas das dimensões jurídicas e 

psíquicas dentro do contexto da adoção de crianças. 
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2.2 Aspecto Jurídico da Filiação e o ECA 

Como mencionado anteriormente, a adoção é um fenômeno humano que ocorre 

provavelmente desde que a humanidade, se organiza por vínculos psíquicos e sociais. Contudo, 

a dimensão jurídica da adoção se inicia com o direito romano e toma um curso particular ao 

longo da história, até as legislações nos modos contemporâneos do Direito (Abrão, 2011). Um 

ponto interessante desse percurso é a sua rejeição na Idade Média pela Igreja Católica, 

provavelmente a maior legisladora da época. Nessa perspectiva histórica, no século XX, 

particularmente após as duas grandes guerras mundiais, a adoção “assume um caráter mais 

social para dar conta do alto contingente de órfãos. No mundo contemporâneo sua prática e 

regulamentação foram ampliadas e é um recurso utilizado também como alternativa para 

infertilidade” (Abrão, p. 157). Em relação às mudanças que ocorreram ao longo da história, 

Costa e Rossetti-Ferreira (2007) ressaltam que no Brasil tem-se “uma nova cultura de adoção, 

a qual preconiza que se deve buscar uma família para uma criança e não uma criança para uma 

família” (p. 425).  

No Brasil, a lei que organiza o processo de adoção é a mesma que regulamenta os 

direitos das crianças e dos adolescentes presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA, Lei n. 8.069, 1990). Desde a década de 90 outras leis alteraram alguns pontos do ECA, 

especificamente a Lei n. 12.010 de 2009 que promoveu as últimas modificações no que se refere 

ao tema. Embora essa lei também trate de temas como entrega direta de filhos pela mãe, 

instituição de acolhimento e mudanças de termos2, ela é comumente chamada e conhecida como 

a nova lei da adoção.  

 Considerando as práticas e regulamentações legais relativas à adoção, o estatuto 

preconiza que, quando bebês, crianças e adolescentes estão em programa de acolhimento 

familiar ou institucional, deve haver um esforço para que ocorra a reintegração à família de 

origem o mais rápido possível. Isso fica a cargo principalmente da equipe multiprofissional das 

instituições de acolhimento que tem como um dos seus princípios de atuação definido pelo ECA 

a “promoção da reintegração familiar” (Art. 92, inciso I). A partir do momento que é detectado 

que a volta à família biológica não é mais viável, instaura-se um processo em conjunto com o 

Ministério Público de destituição do poder familiar (Art 101, § 9º e 10º). Dessa maneira, apenas 

em caráter excepcional, após realizadas todas as tentativas possíveis de reinserção à família 

nuclear ou extensa é que a adoção se apresenta como alternativa para se garantir o direito ao 

                                                 
2 Como por exemplo, abrigamento por acolhimento institucional e pátrio poder por poder familiar. 
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convívio familiar com a colocação em família substituta3 (Art. 19; Art. 39). Sempre que 

possível, grupos de irmãos são colocados juntos na nova família, mantendo-se, assim, os 

vínculos fraternos (Art. 28, § 4º).  

Ao tratar sobre os pretendentes, a nova lei instaura uma normatização em que terão que 

passar por um processo de habilitação antes de estarem aptos à adoção e, assim, serem incluídos 

em um cadastro nacional, no CNA (Seção VIII). Primeiramente os requerentes terão que 

apresentar uma série de documentos, dentre eles estão atestados de sanidade física e mental, 

certidão de antecedentes criminais e certidão negativa de distribuição cível, que passarão por 

análise, inclusive do Ministério Público (Art. 197-A). Depois é realizado um estudo 

psicossocial pela equipe técnica da Psicologia e Serviço Social da Vara Infância e da Juventude 

que tem como objetivo “aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma 

paternidade ou maternidade” (Art. 197-C). Nessa etapa a lei impõe que os pretendentes passem 

por programas com caráter de “preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-

racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com 

deficiências e de grupos de irmãos” (Art. 197-C, § 1º) e quando possível colocá-los em contato 

com as crianças e os adolescentes que estão aptos à adoção (§ 2º).  

A fase da habilitação finaliza quando o estudo psicossocial é julgado pelo juiz da 

comarca da qual os pretendentes fazem parte. Caso seja positiva a decisão judicial, deferindo a 

habilitação, os pretendentes são inseridos no CNA e serão convocados conforme “ordem 

cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis” 

(Art. 197-E). A ordem pode ser alterada caso haja benefícios aos maiores interessados que são 

bebês/crianças/adolescentes. 

Encontra-se no ECA também pontos sobre a colocação em família substituta. 

Primeiramente existe a previsão de haver uma preparação anterior tanto do adotando quanto do 

adotante a ser realizada “pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 

Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política 

municipal de garantia do direito à convivência familiar” (Art. 28, § 5º; Art. 50 § 3º). Além 

dessas menções, uma preparação para a saída da criança da instituição de acolhimento é tratada 

no inciso VIII do Art. 92, atribuição dada ao abrigo. Após tais preparações, quando autorizada 

a colocação de uma criança em determinada família, inicia-se o estágio de convivência4 no qual 

                                                 
3 Termo utilizado no ECA. 
4 Não há previsão ou regulamentação no ECA a respeito da aproximação entre criança(s) e pretendente(s). 
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os pretendentes obtêm uma guarda provisória (Art. 46). Ao tratar sobre esse estágio, a lei 

especifica que:  

§ 1º O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela 

ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a 

conveniência da constituição do vínculo. 

§ 2º A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio 

de convivência. 

§ 3º Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o 

estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 30 (trinta) 

dias. 

§ 4º O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço 

da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 

responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que 

apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. 

(Art. 46) 

 

Findado o estágio de convivência, a adoção é concedida por meio de uma sentença judicial e 

uma nova certidão de nascimento é emitida retirando-se qualquer referência relativa à família 

de origem. Nesse momento, a criança passa a ter os mesmos direitos de um filho biológico (Art. 

47; Art 41). Uma vez concretizada a adoção, ela é irrevogável (Art. 39). 

Levando-se em consideração as normas do ECA, é no estágio de convivência que o(s) 

bebê(s)/criança(s)/adolescente(s) se muda(m) para a casa do(s) pretendente(s) que contam com 

a guarda provisória dos mesmos. Essa fase do processo de adoção seria marcada pela construção 

e consolidação do vínculo afetivo entre pretendente(s)-filho(s)/a(s). Após esse período, caso 

tudo ocorra bem, a adoção é efetivada e devido ao caráter irrevogável, que tem os laços jurídicos 

entre adotantes e adotados, somente seriam desfeitos com uma destituição do poder familiar, 

por meio do mesmo processo que a família biológica foi submetida. 

 

 

2.3 Especificidades da Filiação Psíquica na Adoção 

A filiação psíquica no arranjo familiar construído pela via da adoção tem algumas 

especificidades, principalmente nos casos em que a criança adotada tem mais de dois anos de 

idade. Gomes e Levy (2009) ressaltam que a criança a ser adotada encontra-se entre a 

construção de um vínculo afetivo e a realidade biológica distinta dos pais adotivos. Dessa 

maneira, tem-se a particularidade de construir um vínculo afetivo e psíquico juntamente com 

“uma reelaboração imaginária” (p. 224) dos pais biológicos. Assim, as autoras afirmam que 

“faz-se necessária uma experiência fundante do vínculo familiar no qual a criança também 

desempenha um papel fundador, ao nomear seus pais e os membros de sua família” (p.225). A 
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seguir serão abordadas algumas particularidades da dimensão psíquica na construção do vínculo 

em relação à criança e aos pretendentes. 

 

 

2.3.1 A Criança 

No estudo sobre adoção de crianças maiores, Bicca e Grzybowski (2014) apontam que 

o período de adaptação teria uma complexidade maior quando envolve crianças acima de dois 

anos. Em dois casos estudados, as crianças apresentaram dificuldades em se vincular. As 

autoras afirmam que em um deles “é possível que a criança estivesse se protegendo da 

possibilidade de novo abandono” (p. 161). No outro houve “demonstrações de sentimento de 

insegurança e medo” (p.162) em relação ao pai adotivo, provavelmente por conta de vivências 

de agressão que viveu com o pai biológico. As autoras afirmam que os possíveis desafios 

específicos a serem enfrentados na construção da filiação psíquica nesse tipo de adoção seria 

“a necessidade de lidar com a história pregressa da criança e os possíveis comportamentos 

desafiadores durante a fase de adaptação” (p. 165). 

Um fator positivo que pode contribuir para o sucesso da adaptação da criança na nova 

família é o conhecimento que ela tem da sua história. Nesse sentido, Bicca e Grzybowski (2014) 

afirmam que “ela já saber de sua história de adoção e de ter consciência do rompimento com a 

família de origem” (p. 155) é um elemento facilitador no momento da construção do vínculo. 

Embora nesse tipo de adoção pode não haver o risco do estabelecimento de um segredo em 

torno da adoção, Costa e Rossetti-Ferreira (2007) destacam a necessidade de se falar sobre a 

vida pregressa da criança, no sentido de esclarecer principalmente sobre o que levou a 

ocorrência da sua saída da família de origem, além de outras particularidades presentes na 

história que cada criança possui.  

Benghozi (2010) também fala da importância de se dizer a verdade à criança e de não 

existir uma recusa em relação às suas origens. O autor ressalta que “a verdade’ é o romance 

genealógico da adoção. Ele inclui a história que precedeu, para a criança e para os pais adotivos, 

o percurso da adoção. É necessário notar a importância desse percurso na construção do 

nascimento psíquico” (p.171). Nesse sentido, ele faz uma crítica à adoção plena da França, cujas 

referências ligadas à família biológica são ocultadas, alegando que essa situação estaria 

estabelecendo um pacto de denegação legal ao não haver “mais distinção entre filiação legítima 

e filiação natural” (p.158). Como consequência, isso faria com que passasse a existir “um 
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branco, como uma foraclusão, apagando o vínculo de filiação com a família de origem da 

criança” (p. 158). 

Considerando a história de vida e o percurso existente até a chegada à família adotiva, 

a instituição de acolhimento acaba tendo um papel importante para a criança. Segundo Sayão 

(2010), a instituição desempenha duas funções essenciais no período que crianças e 

adolescentes nela se encontram: de educar e de cuidar. Além disso, a instituição é um local que 

deve oferecer às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, privados da 

convivência familiar, um ambiente que garanta “condições de estabilidade, continuidade e 

regularidade” (Alvarenga & Bittencourt, 2013, p. 42). Segundo essas autoras, quando a 

passagem pela instituição é mais prolongada, ela também “passa a participar da construção da 

identidade, da autoestima e da aquisição de competências cognitivas e sociais de crianças e 

adolescentes. Neste sentido, espera-se que ali encontrem referências, formem vínculos afetivos, 

elaborem e signifiquem sofrimentos e traumas” (p. 42).  

Dessa maneira, no período que precede e o inicial da adoção, existe a necessidade de se 

preparar a criança para se desvincular desse ambiente que a acolheu quando foi retirada da 

família de origem ou extensa para que possa ir à nova família. Nesse sentido, em sua pesquisa 

sobre o desenvolvimento psíquico de dois irmãos gêmeos acolhidos em instituição, Careta 

(2006) aponta para a importância dessa preparação em relação a essa saída por conta do “quadro 

de ansiedade e angústias que mobilizam as crianças frente ao desligamento do abrigo, haja vista 

sua extensa permanência nesse contexto” (p. 222). A autora ainda acrescenta que o início do 

período de convivência com os pais adotivos representa para criança “uma nova separação, em 

que angústias são mobilizadas supostamente tanto pela revivência de desligamentos anteriores 

como pela inserção em novos lares” (p. 222). 

Essa passagem da instituição de acolhimento para a família adotiva pode ser marcada 

por expectativas, baseadas sobretudo em idealizações e fantasias. Especificamente, Ghirardi 

(2008, 2015), Lévy-Soussan e Marinopoulos (2010) e Levinzon (2014a) chamam a atenção para 

a fantasia do romance familiar na construção do vínculo com a nova família. Essa fantasia foi 

tratada por Freud (1909/1976) em relação à trama familiar em que as crianças frente às situações 

em que se sentem negligenciadas pelos pais, fantasiam ser adotadas.  

Essa fantasia permeada por idealizações, quando não são bem elaboradas, geram 

expectativas que acabam entrando em conflito com a realidade vivida na aproximação com os 

pretendentes. Ghirardi (2008) analisa que “no romance familiar, a fantasia da criança de 

pertencimento a outros pares de pais refere-se aos pais de uma ‘melhor linhagem’ – portanto, 
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idealizados” (p. 79). Assim, a presença de tais fantasias no início da convivência com os pais 

adotivos pode produzir conflitos e uma ameaça ao vínculo, podendo suscitar um desejo de se 

voltar a uma situação de pais idealizados.  

Alvarenga e Bittencourt (2013) expõem também que essa idealização pode ser remetida 

aos próprios pais biológicos, não mais presentes na vida da criança. Dessa maneira, embora 

exista o desejo de ser adotada, pode existir conjuntamente “uma idealização da família de 

origem” (p.43) que ao tentar preservar a “imagem positiva dos genitores... [e] os laços com sua 

história” (p.43), a criança demonstra resistência em construir uma vinculação com os pais 

adotivos. Essa resistência pode ser expressa por meio da agressividade, que as autoras entendem 

como sendo uma busca para “destruir o objeto causador da desilusão” (p. 47). Dessa forma, 

elas acrescentam que a preparação para a adoção deve ajudar a criança na elaboração do luto 

da família biológica. 

Comportamentos agressivos na construção do vínculo podem estar ligados não somente 

a uma tentativa de volta a uma situação de pais ideais, mas também a outras razões. Uma delas 

seria a reação pela via da transgressão frente à situação de invisibilidade em que crianças são 

postas ao não serem respeitadas enquanto sujeito em sua condição de abandonadas (Orionte & 

Souza, 2005). Portanto, a transgressão seria uma reação e uma maneira de comunicar tal 

situação. Além disso, ao analisar um caso clínico em que a criança adotiva apresentava uma 

agressividade, Levinzon (2014b) ressalta que tais comportamentos muitas vezes “como mostra 

Winnicott, representam pedidos inconscientes de ajuda. (...) É a forma com que a criança 

expressa a esperança de que se atenda às suas necessidades básicas, que sente que foram 

cuidadas de modo insuficiente” (p. 309).  

Destaca também que a agressividade da criança pode estar conectada aos testes que 

fazem com os pais adotivos. Tais testes têm a função de modo inconsciente de averiguar se irá 

ser aceita realmente ou se haverá um novo abandono (Levinzon, 2014a; 2014b). Nesse mesmo 

sentido, Abrão (2011) também afirma que algumas vezes as crianças “têm necessidades de 

testar os pais. Seriam eles capazes de suportá-las de qualquer jeito? Para testar suas hipóteses, 

usam recursos diversos para verificar se os pais irão ou não abandoná-las depois de toda uma 

via crucis a que serão submetidos” (p. 112) 

Outra referência à presença do comportamento agressivo está em uma das fases da qual 

Ozoux-Teffaine (2004, citada por Levy, 2009) reconhece como sendo parte das etapas de 

desenvolvimento da filiação adotiva. A primeira fase seria a chamada de ilusão criadora em que 

o investimento narcísico dos pais adotivos possibilitaria um momento de sedução entre eles. 
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Essa etapa além de ser marcada por regressões, também propiciaria um ambiente no qual “a 

criança se apropria do espaço, dos objetos, dos hábitos familiares, das expressões e da 

linguagem dos adotantes, faz reivindicações de maternagem na busca de contato” (Levy, 2009, 

p.54). Contudo, seguidamente se apresenta uma fase em que alguns comportamentos agressivos 

estariam presentes. Essa etapa chamada de desilusão estruturante seria um momento difícil “no 

qual se espera que os pais consigam suportar as tensões, os ataques de fúria, o silêncio. A autora 

entende que a criança, ao vivenciar angústias persecutórias, rejeita e se faz rejeitar” (Levy, p. 

64). Isso aconteceria por haver uma busca por parte da criança de uma identidade própria. 

Outro conflito que pode surgir em decorrência dos entrelaçamentos dos vínculos 

criança-família biológica e criança-família adotiva apontado por Benghozi (2010) vem de um 

possível surgimento de tensão relacionado à questão de lealdade. O autor afirma que há uma 

“ruptura conflituosa de lealdade” (p. 163) na transição entre esses vínculos, e que não se pode 

reduzir tal circunstância em duas determinações incompatíveis como: “Sou o filho de meus pais 

de origem!” e “Sou o filho de meus pais adotivos!” (p.163). Como resultado dessas duas 

afirmações, a criança se encontraria em uma situação em que ficaria “presa num duplo vínculo 

impossível de se desfazer” (p. 163).  

O autor aponta que ao lidar com esse paradoxo não se pode utilizar de mecanismos de 

denegação ou de clivagem. A partir disso, Benghozi (2010) sugere que no lugar de tal 

determinação sejam feitas as seguintes afirmações: “Sou uma criança adotada, logo, tenho de 

um lado uma filiação de origem, [...] por outro lado tenho uma afiliação: o vínculo com minha 

família de adoção” (p. 163). O conflito seria resolvido pela mudança de tratamento dado ao 

vínculo, que não seria mais “um duplo vínculo”, mas de “um vínculo duplo”: ao mesmo tempo 

vínculo de filiação e vínculo de afiliação” (p. 163). Dessa maneira, o autor afirma que na adoção 

“a rede psíquica dos continentes genealógicos se tece entre o continente genealógico da família 

adotante e o da família adotada. A adoção põe em jogo um duplo reconhecimento. O vínculo 

de adoção é um vínculo duplo afiliativo e filiativo” (p. 163). 

Esse vínculo duplo suscita muitas vezes sentimentos ambivalentes e uma dificuldade de 

reconhecer a criança como filho/a e de inseri-la na organização genealógica da família. 

Considerando a metáfora da cruz de Pichon Rivière (citado por Losso, 2001) em que o indivíduo 

se constitui e passa a criar vínculos inconscientes em determinado grupo familiar a partir das 

relações intersubjetivas e das transmissões psíquicas  no cruzamento entre a cadeia 

transgeracional (vertical) e a cadeia dos contemporâneos, intergeracional (horizontal) – o 

diacrônico e o sincrônico mencionado anteriormente, a criança a ser adotada fica em uma 
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posição em que ao mesmo tempo que carrega em si as heranças psíquicas de sua história e de 

suas transmissões trans e intergeracional da família de origem e de sua vida pregressa, precisa 

ser inserida em um novo grupo que possui suas próprias histórias e conteúdos inconscientes 

advindos dessas heranças. Dessa maneira a construção desse novo vínculo passa pelo encontro 

dessas cargas trazidas tanto pelo lado da criança quanto da família receptora. Essas cargas 

acabam marcando uma diferenciação de grupos de pertencimento, o que consequentemente 

assinala distinção de posições sociais e culturais presente nesse encontro, tendo muitas vezes 

como decorrência disso divergências em termos do que se tem como referências de papéis, 

identificações, crenças e valores. 

 

 

2.3.2 Os Pretendentes 

Tornar-se pai e mãe pela via da adoção tem as suas particularidades. Em um estudo 

sobre as especificidades da parentalidade adotiva, Schettini, Amazonas e Dias (2006) 

destacaram algumas diferenças de como é se tornar em pais adotivos em comparação aos que 

o são pela via biológica. Uma delas seria que os pais adotivos têm que construir os vínculos 

afetivos com a criança a partir de uma chegada à família em que não envolve um período de 

gravidez física.  

Normalmente, esses noves meses de gestação exercem também uma função de 

preparação para o recebimento do novo membro da família, não apenas em termos práticos, 

mas também psíquicos. Nesse período se começa a imaginar o bebê de uma forma mais 

concreta, iniciando-se a narcização desse/a filho/a que está para chegar. Além disso, a mãe 

inicia na gravidez o processo descrito por Winnicott como “preocupação materna primária, 

que se refere ao estado especial da mãe grávida, que se estende até depois do nascimento do 

bebê, e que prepara a mãe para o cuidado especial da criança” (Levinzon, 2014b, p. 310). Em 

uma espera pela chegada da criança que ocorre de maneira totalmente distinta, Schettini, 

Amazonas e Dias (2006) destacam que nesse período os pretendentes apresentam “uma tensão 

carregada de expectativas, preocupações e esperanças. A maneira como esses sentimentos serão 

vividos e enfrentados será relevante para a construção de atitudes flexíveis e acolhedoras, ou 

defensivas e de evitação” (p. 290) frente ao estabelecimento da parentalidade dessa criança. 

Levinzon (2009), corroborando o afirmado acima, também chama a atenção para a 

necessidade de se pontuar as diferenças entre a família biológica e adotiva para que haja uma 

boa construção da filiação psíquica. A autora complementa apontando que antes da chegada da 
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criança, pai e/ou mãe têm que provar perante o judiciário que estão capacitados a exercer a 

parentalidade, em seguida estabelecer e manter vínculo com a(s) criança(s). Outro aspecto 

importante é o fato de que “os pais biológicos sabem desde o início que a criança é 

incondicionalmente sua, enquanto que os pais adotivos se deparam, principalmente no início, 

com uma incerteza quanto à solidez do vínculo” (p. 26).  

Tornar-se pai/mãe pela via da adoção muitas vezes começa a ser considerado como uma 

opção frente a uma impossibilidade de gerar o/a filho/a biológico. Ghirardi (2008) afirma que 

a adoção que envolve o aspecto da infertilidade manifesta dois lados distintos: “o desejo e a 

castração” (p. 116). Segundo a autora, não é incomum que os pretendentes recorram ao 

altruísmo ou à idealização da criança ou da própria adoção para lidar, manejar ou negar a própria 

castração. Assim, o altruísmo dentro do contexto da adoção pode ter o significado de uma 

vivência narcísica que se “constitui uma defesa contra a percepção dos sentimentos de auto-

desvalorização que a castração suscitou” (p.116).  

Em contrapartida, a idealização da criança ou da adoção afastam os pretendentes de 

entrar em contato com as diversas facetas que envolvem esse tipo de parentalidade. A 

idealização os faz ignorar fatores relacionados à realidade da criança que está para ser adotada 

e aos conflitos presentes ao próprio processo de construção vincular. Nesse sentido, Abrão 

(2011) acrescenta que os pretendentes nessa posição defensiva de idealização “defendem a 

adoção como um ato exclusivo e onipotente de amor, que a tudo supera” (p. 126). Para a autora, 

esse tipo de posicionamento representa “a negação dos conflitos e da ambiguidade inerentes à 

própria situação. Constitui uma ação defensiva aos conflitos que a situação suscita e pode 

dificultar em vez de facilitar a construção da história comum entre pais adotivos e seus filhos” 

(p. 126). Renzi (1997, citado por Ghirardi, 2008) aponta que os pais adotivos ao se depararem 

com conflitos ou dificuldades, inerentes a qualquer relação humana, desmontam “a fantasia 

narcísica de salvamento da criança, gerando ódio, frustração e nova rejeição. Dessa maneira, 

fortalece nos pais uma convicção de que a criança não lhes pertence e de que nunca se constituiu 

como filho próprio” (p. 96). 

Outro fator significativo ligado às questões psicológicas da infertilidade que podem 

permear a adoção é o sofrimento. Schettini, Amazonas e Dias (2006) chamaram a atenção para 

a possibilidade da presença de “um sofrimento acentuado, exigindo dos casais uma redefinição 

de sua identidade como indivíduos e como parceiros” (p. 287). Ao analisar narrativas de 

histórias de adoção, Abrão (2011) aponta para a ferida narcísica que surge depois de tentativas 

frustradas de engravidar, “a vivência da infertilidade havia produzido uma intensa dor narcísica, 
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uma ferida claramente expressa quando relata a longa espera e as inúmeras e dolorosas 

tentativas de gerar um filho” (p. 21). A autora analisando um caso específico de adoção, aponta 

que a chegada da criança adotiva não saciou na mãe o desejo pela parentalidade que ainda 

estava investido pelo desejo do filho biológico. Assim, nessa mãe persistiu “o desejo de 

prolongamento corporal, de transcendência e de ‘imortalidade” (p. 29) ligado ao laço biológico. 

Nesse caso, a chegada da filha “sutura parte da ferida, mas evidencia a amputação da 

transcendência. Para a mãe, essa filha constitui um objeto ambíguo, objeto do sim e do não, 

negador e revelador de sua própria limitação” (p. 29).  

É no contato com a criança que a parentalidade adotiva começa a ter contornos mais 

concretos. A fase de aproximação e o período de estágio de convivência são importantes na 

construção e estabelecimento do vínculo pretendente-criança. De acordo com Levinzon (2009), 

a criança que foi imaginada no período de espera “passa a ter um rosto, uma identidade” (p. 

43). Embora a construção desse imaginário seja necessária por estar conectada com a existência 

de um desejo, são nesses primeiros contatos que os pais adotivos começam a ser confrontados 

com a premissa “a criança imaginária não corresponderá à criança real” (p.43). Nesse mesmo 

sentido, Ghirardi (2008) afirma que esse é um momento de vulnerabilidade, principalmente 

quando surgem as “características indicadoras da singularidade da criança” (p.25), ocasião que 

marca os contrastes entre a idealização e a realidade. St-André e Keren (2011) afirmam que 

quando diminui o espaço entre a idealização e a realidade, os pais adotivos se sentem desafiados 

frente as características reais da criança. 

Apesar dessa situação também estar presente na construção da parentalidade biológica, 

essa fase de confronto entre o imaginário e o real acaba sendo um período em que os pais 

adotivos experimentam sentimentos que podem suscitar dúvidas, angústias e fantasias próprias 

ligadas à adoção. Citando também outros autores, Levinzon (2009) chama a atenção para a 

presença da fantasia de roubo. Tal fantasia é sentida de forma recorrente pelos pais adotivos 

(Levinzon; Ghirardi, 2008, 2015, 2016a, 2016b, n.d.).  Suscita neles um sentimento de “como 

se tivessem ‘surrupiado’ a criança e como se a qualquer momento pudesse vir alguém reclamar 

a sua posse” (Levinzon, p. 45), assim como se estivessem exercendo uma parentalidade ilícita.  

Além de indicar a presença dessa fantasia de roubo, Abrão (2011) também aponta para 

o sentimento de estranhamento vivido pelos pais adotivos no contato com a criança. Esse 

estranhamento está ligado ao sentimento de estranho que foi extensivamente analisado por 

Freud (1919/1985) no texto intitulado O ‘Estranho’. Abrão assim como Ghirardi (2008; 2015; 

2016a) e Queiroz (2004) ressaltam a importância de tratar sobre o tema do estranho em Freud 
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por ele estar intimamente ligado ao da adoção.  Freud inicia sua análise sobre o estranho 

apresentando dois possíveis caminhos para chegar ao entendimento do que seria esse 

sentimento, o do significado da palavra e o das propriedades de todos os exemplos de 

experiências “que despertam em nós o sentimento de estranheza e inferir, então, a natureza 

desconhecida do estranho a partir de tudo o que esses exemplos têm em comum” (p. 238). Antes 

mesmo de seguir esse trajeto, Freud afirma que os dois caminhos “conduzem ao mesmo 

resultado: o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, 

e há muito familiar” (p. 238). Então, prossegue o seu texto explorando quais são as situações 

que “o familiar pode tornar-se estranho e assustador” (p. 238).  

Freud (1919/1985) explora a ambiguidade que se apresenta nos termos em alemão 

heimlich e seu oposto unheimlich. De acordo com Martini e Coelho Jr. (2010), poderia se 

afirmar “que a razão de ser do texto de Freud apoia-se numa ambiguidade linguística que produz 

um curioso efeito: heimlich, que quer dizer familiar, também significa algo secreto e oculto, o 

que, paradoxalmente, torna essa palavra próxima de seu oposto, unheimlich” (p. 373). Com 

base nessa proximidade, Freud considera que “esse estranho não é nada novo ou alheio, porém 

algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através do 

processo da repressão” (p. 258). A partir disso, em texto que tem por objetivo justamente 

ampliar os possíveis significados do conceito freudiano de estranho, Martini e Coelho Jr. 

afirmam que usualmente, o estranho é utilizado para se referir ao retorno do recalcado. Essa 

relação baseia-se principalmente na afirmação de Freud de que “nem tudo o que é assustador 

ou sinistro evoca o sentimento do estranho, mas apenas aquelas situações, em que justamente 

há também subversão da lei do recalque, fazendo com que aquilo que deveria ter permanecido 

‘secreto e oculto’ venha à tona” (p.373).  

Ao tratar sobre essa ambiguidade e o significado do estranho, Freud (1919/1985) passa 

pelo tema do duplo. A ideia central do duplo liga-se ao sentido de uma “defesa contra a 

extinção” (p. 252), contra a morte ou aniquilamento, e teria um papel no desenvolvimento do 

ego primitivo. Freud afirma que a ideia de duplo surge “do solo do amor-próprio ilimitado, do 

narcisismo primário que domina a mente da criança e do homem primitivo” (p. 252). Uma vez 

superada essa etapa “o ‘duplo’ inverte seu aspecto. Depois de haver sido uma garantia de 

imortalidade, transforma-se em estranho anunciador da morte” (p. 252). Assim, posteriormente, 

o duplo se converte em algo relativo a um objeto de terror.  

Considerando essa conceituação de Freud e relacionando às possíveis angústias 

vivenciadas pelos pais adotivos, Abrão (2011) e Ghirardi (2008, 2015) chamam a atenção para 
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o sentido da castração frente a infertilidade que pode ser experienciada psiquicamente como 

algo semelhante ao aniquilamento, impossibilidade e finitude. Dessa maneira, a criança adotada 

pode ser vista “como um duplo do filho não-tido” (Abrão, p.83). Inicialmente isso pode 

funcionar como uma proteção ou como uma garantia. Contudo, como todo duplo, ele pode 

trazer a dimensão do terror, principalmente quando as origens da criança começam a ser 

questionadas. De acordo com Abrão, essa solução pode transformar o filho “de garantia 

idealizada em uma ameaça próxima” (p. 84) e para Ghirardi pode “gerar nos pais adotivos as 

fantasias de devolver o filho” (2008, p. 87). 

Outra presença de duplo na adoção apontada por Abrão (2011) e Queiroz (2004) é a dos 

pais biológicos. De acordo com Queiroz, esse duplo leva a um estranhamento para os pais 

adotivos por revelar que a criança “não pertence ao mundo familiar, o da consanguinidade” (p. 

105). Além disso, Abrão aponta que esse duplo tem “duas faces, uma morta e outra viva” (p. 

84). A morta está relacionada ao momento do abandono ou da entrega da criança e a viva à 

possibilidade de um reaparecimento para se reivindicar a criança adotada.  

Esses autores conectam também o estranho à questão da origem. Para Abrão (2011) as 

origens da criança estabelecem “a presença ostensiva e fantasmagórica do duplo” (p. 84), 

enquanto para Queiroz (2004) a relação dos pais adotivos com as origens está permeada pelo 

estranhamento daquilo que está no estado oculto e se revela na tormenta da revelação. Ambos 

apontam que as origens da criança geram ameaças, conflitos e ansiedades dentro da família 

adotiva. Abrão fala da necessidade de se oferecer um espaço para que a origem possa ser 

absorvida e elaborada, “a absorção e a elaboração irão com certeza demandar trabalho, mas são 

processos fundamentais para que o adotivo encontre uma narrativa coerente para sua história e 

possa criar um campo saudável para suas identificações” (p. 85). Queiroz afirma que se deveria 

estabelecer “condições para a livre circulação da palavra sobre a adoção no seio da família” (p. 

100). Nesse mesmo sentido Levinzon (2009) fala que não precisa haver um momento específico 

para se fazer a revelação, que os pais possam ir tratando dessa origem e história da forma mais 

natural possível. A autora ainda ressalta que “é senso comum entre os estudiosos e profissionais 

da adoção de que é imprescindível que a criança tenha acesso às informações sobre sua origem” 

(p. 49). 

Um fator facilitador, presente na constituição vincular, seria justamente uma abertura 

dos pais perante às características, história e origem da criança (Bicca & Grzybowski, 2014). 

Contudo, muitos pais adotivos se sentem ameaçados quando se deparam com a singularidade e 

o passado da criança. Invariavelmente, por mais nova que seja a criança, ela irá chegar na 
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família adotiva carregando uma história, a qual os pretendentes não fizeram parte. Normalmente 

angústias são suscitadas no confronto com essa condição. De acordo com Ghirard (2008), isso 

pode estar relacionado ao fato de que “na fantasia dos pais adotivos a questão de origem da 

criança está marcada por uma experiência factual enlaçada com a eventualidade da sua 

devolução” (p.79).  

Além disso, essas origens acabam instaurando na adoção um cenário que contará com a 

presença permanente do aspecto da exterioridade consanguínea. De acordo com Queiroz 

(2004), isso traria uma dificuldade no reconhecimento dos pretendentes como pais, pois: 

O estado de estrangeiro na consanguinidade parece fazer cair por terra as garantias de 

um lugar delegado, outorgado, conquistado. Paira a dúvida e a incerteza: 

• serão reconhecidos como pais? Há incertezas quanto à filiação adotada pelo filho ao 

tomar conhecimento dessas duas realidades. Será que ele optará pela filiação 

consanguínea?; 

• e como conviver com o fantasma dos genitores e dividir os lugares de pai e de mãe? A 

ferida narcísica é, então, reaberta – “eles não são pais de verdade”; 

• quais os efeitos da rejeição primeira sobre o filho? E como livrá-lo desse sofrimento? 

(p. 104). 
 

Angústias e fantasias também são geradas e criadas a partir de associações feitas com essa 

exterioridade da hereditariedade genética da criança. Schettini, Amazonas e Dias (2006) 

afirmam que o medo de uma transmissão genética patológica ou “má” tem a ver com “a crença 

narcísica de que a sua hereditariedade é melhor que a dos outros” (p. 292), significando “que o 

bom gen é sempre o nosso; quanto ao do outro, todas as suspeitas são justas e cabíveis” (p. 

286). 

Outro ponto relacionado à essa origem que pode trazer uma instabilidade na construção 

do vínculo pretendente-criança está ligado às possíveis privações e experiências de negligência 

ou violência que a criança pode ter passado antes da chegada à família adotiva. Winnicott 

(1953/2008) questiona até que ponto os pais adotivos estão dispostos a tolerar e aceitar “as 

cargas decorrentes do fracasso ambiental anterior à adoção, pelas quais não conseguem se sentir 

responsáveis” (p. 116). Nesse sentido, frente às crianças que podem ter passado por intensa 

privação e traumas, Winnicott fala de uma necessidade dos pais adotivos serem responsáveis 

muitas vezes por um cuidado que seria mais complexo do que o bom manejo comum. Assim, 

teriam que ser pais terapeutas, afirmando que muitas vezes “a mãe adotiva não está adotando 

uma criança, mas um caso, e ao se tornar mãe, ela passa a ser terapeuta de uma criança” (p. 

117). Em consonância com essa perspectiva, ao analisar o caso de uma menina devolvida, 

Alvarenga e Bittencourt (2013) ainda acrescentam que seria necessário os pais adotivos 
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apresentarem uma capacidade de poder “recriar o ambiente propício de acolhimento, cuidados 

e holding” (p.48) que as crianças necessitam.  

 

 

2.4 Preparação 

Considerando toda a complexidade envolvendo a adoção de crianças maiores como a 

apresentada acima, a preparação tanto de quem está adotando quanto de quem está para ser 

adotado pode ser um aspecto fundamental para o bom desenvolvimento da construção do 

vínculo psíquico da nova família que está para se constituir. Provavelmente o adulto que está 

adotando é o elo mais importante a ser instrumentalizado para superar as dificuldades presentes 

na construção dos vínculos e sustentar as angústias suscitadas nesse período delicado do 

processo da adoção. Pesquisadores comprometidos com essa temática, como Spina (2001), 

Paiva (2008), Ghirardi (2008, 2015), Levy, Pinho e Faria (2009), Souza (2011), Cardoso e 

Baiocchi (2014), Carvalho (2014) e Levinzon (2014a) para citar apenas alguns, chamam a 

atenção para a importância da preparação dos pretendentes para essa jornada. Muitos são os 

elementos a serem considerados na preparação dessas pessoas que serão responsáveis pelo 

estabelecimento de uma qualidade de acolhimento, no recebimento da criança que chega com 

histórico tão diverso e muitas vezes difícil.  

Levando-se em conta a construção do vínculo psíquico na formação dessa nova família, 

a existência de uma preparação seria não somente obrigatória por lei, mas necessária em termos 

de cuidado com todos os envolvidos nessa trama. Paiva (2008) fala da “importância do trabalho 

a ser realizados com os pais adotantes antes mesmo da ocorrência da adoção, dando ênfase à 

escuta dos candidatos a pais (...) que, com intento de adotar precisam buscar condições para 

também se fazerem adotar” (p.24). Ghirardi (2008) por sua vez aponta que o processo da adoção 

é marcado “por vivências que remetem às histórias de impossibilidades” (p. 116). O encontro 

desses dois lados marcados por tais vivências pode ser mais seguro se aqueles que carregam 

uma responsabilidade maior no engendramento dos novos laços possam ter tido a oportunidade 

de encontrar espaços de fala e escuta para trabalharem as questões que surgem nessa complexa 

união.  

A preparação dos pretendentes envolve tocar em temáticas comuns presentes na 

construção da filiação adotiva. Conforme foi apresentado anteriormente no tópico que discorre 

sobre a dimensão psíquica da parentalidade adotiva, existem muitos pontos a serem 

considerados nessa preparação. Cardoso e Baiocchi (2014) destacam três temáticas mais 
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significativas para serem trabalhadas com os futuros pais adotivos: “a motivação, a idealização 

e a revelação” (p. 56). Para exemplificar apenas uma dimensão dessas temáticas destacadas 

pelas autoras, verifica-se a importância de se fazer uma reflexão e um aprofundamento, por 

exemplo, no tocante à motivação, à questão da infertilidade. Esse é um ponto relevante a ser 

tratado, pois cabe aos pretendentes passarem por elaborações e lutos sobre a impossibilidade de 

gerar o filho biológico. Nesse sentido Levinzon (2009) afirma ser “importante que os pais 

adotivos possam lidar com seus sentimentos de perda, decepção e luto antes que eles se 

proponham a criar uma criança que não está ligada biologicamente a eles” (p.43). 

De acordo com Ghirardi (2008), abrir mão desse filho biológico pode levar quem o 

desejava a “um longo caminho de trabalho psíquico permeado por conflitos e angústias” (p.85).  

Nessa trajetória de elaboração e ressignificação, um dos resultados seria a substituição desse 

desejo específico pelo desejo que seria mais amplo, o de ser simplesmente mãe ou pai, para 

então, poder se abrir de uma maneira mais compatível à criança que chega pela via da adoção 

(Levy, Pinho & Faria, 2009). Ao tratar sobre aspectos ligados à avalição emocional em termos 

dos pretendentes estarem preparados ou não para considerarem uma adoção, Prochaska et al. 

(2005) afirma que em relação à transição entre as tentativas de se ter um filho biológico e a 

adoção:  

Com as melhorias e o avanço dos modernos tratamentos de fertilização, cada vez mais 

casais dão continuidade ao tratamento, com múltiplas tentativas para tornarem-se pais 

biológicos. Se após anos de tratamento os casais forem diretamente à procura de 

tornarem-se pais através da adoção, estes muitas vezes não levam em consideração a 

multiplicidade de questões emocionais que fazem parte do processo de adoção. Eles não 

param para reavaliar seus objetivos, sonhos e perdas associadas à sua situação em 

particular. Eles podem não dar a si próprios tempo suficiente e a oportunidade de se 

prepararem emocionalmente para o processo de adoção. Parece haver uma ênfase em 

seguir com os planos de adoção de forma rápida e “eficiente” – para seguir para 

parentalidade não se importando com os obstáculos em seu caminho. Contudo, 

pretendentes a pais adotivos precisam de tempo para refletir e para entender que 

parentalidade por meio da adoção é diferente da de filhos biológicos; é uma outra 

dimensão no desafio da parentalidade. É importante para os casais refletirem se este 

caminho de se tornarem pais é realmente para eles, para que assim eles possam aceitar 

por completo o(a) filho(a) adotivo5. (p. 136)  

                                                 
5 Tradução livre: With the improvements and advancement of modern fertility treatments, more and more couples 

are continuing treatment longer, with multiple attempts to become biological parents. If, after years of being in 

treatment, couples move directly to the pursuit of parenthood through adoption, they oftentimes do not consider 

the multitude of emotional issues which accompany adoption. They do not stop to “take stock” of their goals and 

their dreams, and the losses associated with their specific situation. They may not give themselves sufficient time 

and opportunity to prepare emotionally for adoption. There seems to be an emphasis on proceeding with adoption 

plans quickly and “efficiently”—to move to parenting no matter what obstacles are in the path. However, 

prospective adoptive parents need time to reflect and to understand that parenting through adoption is different 

from having biological children; it is another layer of the parenting challenge. It is important for couples to think 

through whether this way of becoming parents is for them so they can wholeheartedly embrace their adopted child.  
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No momento anterior ao encontro da(s) criança(s) e até mesmo da oficialização da 

entrada no processo de adoção é importante que possam ter bem firmado o desejo pela adoção 

em si e que saibam as prováveis dificuldades a serem encontradas nesse percurso. 

Juridicamente, o ECA estabelece que a adoção deva necessariamente preceder de uma 

preparação de ambos os lados. Olhando especificamente para os pretendentes, muitos fazem 

essa preparação participando de grupos voltados para essa finalidade.  A forma em grupo acaba 

sendo um espaço utilizado para se obter informações, compartilhar experiências e refletir a 

respeito da adoção. Dessa maneira, ao longo do processo de adoção, os pretendentes 

possivelmente em algum momento terão sido integrantes de algum tipo de grupo que exerce a 

função de prepará-los sobre esse tema.  

Dentre os diferentes exemplos de grupos existentes voltados para a temática da adoção, 

um muito comum frequentado pelos pretendentes é o chamado Grupo de Apoio à Adoção 

(GAA). Esses grupos têm como finalidade dar suporte emocional àqueles que deram entrada ao 

processo de adoção, assim como os que estão em estágio de convivência ou até mesmo que têm 

a adoção concluída. Existe uma associação civil, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio 

à Adoção (ANGAAD), que congrega mais de 120 GAAs situados por todo o Brasil 

(http://www.angaad.org.br). De acordo com Silva (2014), embora haja particularidades na 

execução dos grupos, todos se baseiam em um objetivo em comum, “o principal objetivo dos 

GAA é o apoio às famílias adotivas e aos pretendentes à adoção, afinal verificou-se (e ainda 

verifica-se) o despreparo de algumas famílias” (p.71). 

No geral os GAAs são realizados por pais adotivos que desempenham um trabalho 

voluntário. Cardoso e Baiocchi (2014) referem-se a esse tipo de preparação como “preparação 

em grupos multifamiliares” (p. 55) e destacam que nesse espaço pode haver “oportunidade aos 

participantes de se conectarem com situações semelhantes, e juntos descobrirem seus medos, 

angústias, dificuldades, preconceitos e barreiras, assim como desejos e idealizações” (p. 55). 

Esses pais se reúnem com a finalidade de promover apoio recíproco por meio de trocas de 

experiências e, de acordo com Luchi (2003), o GAA “geralmente se constrói a partir de 

emoções, motivações e experiências profundamente pessoais relacionadas à experiência da 

adoção” (p.01). A autora aponta também que atualmente esses grupos passam a ter uma maior 

participação de profissionais da área da Psicologia e da Assistência Social na formação de sua 

equipe.  
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 Outro modelo de grupo que oferece suporte à preparação dos pretendentes, é aquele com 

um enquadre mais voltado aos aspectos psíquicos ligados à adoção, sem que haja 

prioritariamente objetivos terapêuticos. Geralmente conduzidos por profissionais da área da 

Psicologia, estes grupos visam aprofundar o entendimento em relação à escolha da adoção e 

aos aspectos presentes na construção desse arranjo familiar. Um exemplo seria o Grupo de 

Orientação Psicológica para Adotantes que tem como um dos seus objetivos específicos 

“promover reflexões a respeito de temas que estão imbricados no processo de adoção, tais 

como: motivação, expectativas, concepções, fantasias, segredo, revelação, a diferença entre a 

criança idealizada e a criança real, tempo de espera, paternidade e maternidade” (Scorsolini-

Comin, Amato & Santos, 2006, p. 46). Essa experiência foi promovida pelo curso de Psicologia 

da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto em conjunto com o setor técnico do Fórum de 

Ribeirão Preto e trabalhou com pretendentes que se encontravam na fila de espera da adoção, 

após a fase de habilitação. De acordo com as autoras, o espaço pode proporcionar suporte e 

reflexão aos pretendentes.  

Um outro exemplo de grupo é o chamado Café com Adoção. Esse grupo foi idealizado 

por psicólogas da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da cidade do Rio de Janeiro com 

o intuito de promover a saúde das famílias adotivas, oferecendo um espaço em que “a troca de 

informações e de experiências vem auxiliando diversos sujeitos a lidar com as fantasias e 

temores que envolvem a paternidade adotiva” (Levy, Diuana & Pinho, 2009, p. 40). Os 

participantes eram pretendentes que estavam na fase inicial do processo de adoção, antes da 

liberação da habilitação, inclusive para os pais adotivos cujo processo já havia sido finalizado. 

Levy, Diuana e Pinho afirmam que esse grupo “tem o valor de um suporte, de um local de 

escuta, onde sentimentos, fantasias, dúvidas e dificuldades surgidas com a chegada do filho e 

nas etapas iniciais da interação com ele são revistos” (p. 42). 

Dessa maneira, independentemente da forma e do local em que essa preparação 

aconteça, ela precisa ocorrer antes que o encontro pretende-criança se dê. Acredita-se que 

muitas vezes a falta de um espaço para uma preparação adequada que dê conta de toda a 

complexidade envolvida no processo de adoção, em conjunto com todos os elementos presentes 

nessa delicada situação, acaba resultando em um cenário extremo que é a devolução. Como 

resultado, o(a) bebê/criança/adolescente acabam voltando para condição de não terem uma 

família como referência de cuidado.  

Não se pode ignorar a dimensão vulnerável da trama construtiva da filiação adotiva e a 

necessidade da ocorrência de alguns trabalhos psíquicos para que se possa estabelecer os novos 
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vínculos familiares. No transcorrer desse processo, de acordo com Ghirardi (2008), poder 

“valorizar a presença dos sentimentos ambivalentes e as angústias dos adotantes é favorecer a 

abertura de um campo de escuta, que possibilita a circulação de palavras para vivências 

subjetivas que em função de sua magnitude tendem a tornar-se um ato” (p.115) e esse ato é a 

devolução. A autora afirma que oferecer aos pais adotivos um espaço de escuta significa 

“apostar na força da palavra e é a palavra que pode subverter o ato da devolução” (p. 124). A 

preparação teria assim um caráter de prevenção, podendo vir a minimizar os ricos de ocorrência 

de casos de devolução (Souza, 2012; Carvalho, 2014). Embora Ghirardi tenha se referido ao 

profissional da Psicologia da Vara da Infância e da Juventude como o agente necessário a 

conceder tal espaço, Spina (2001) estende essa tarefa para todos os atores envolvidos no 

processo de adoção. 
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3 A DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS NA ADOÇÃO  

 

 

O entrelaçamento dos fatores envolvidos nessas delicadas mudanças e construções 

vinculares ligados a parentalidade e a filialidade adotiva pode gerar conflitos e muitas vezes a 

solução encontrada para resolvê-los é a interrupção do processo de adoção. Tal desistência pode 

acontecer em várias etapas da adoção, desde os momentos anteriores ao encontro entre 

pretendente(s) e criança(s) até mesmo depois que o processo jurídico foi finalizado com a 

emissão de uma nova certidão de nascimento. Dependendo da fase que ocorre essa desistência, 

o fenômeno é chamado de devolução.  

A polêmica em torno do fenômeno da devolução no processo de adoção pode se iniciar 

com o próprio termo que é normalmente utilizado para denominar esse acontecimento. O uso 

dessa palavra se dá tanto por profissionais que trabalham com adoção quanto por estudiosos do 

tema e pelos próprios pretendentes à adoção. Existe uma inquietude frente à essa nomeação que 

revela de forma muito fácil aquilo que não se quer entrar em contato, “mandar ou dar de volta” 

(significado do verbete devolver, Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 2008, p. 439) a(s) 

criança(s) para a condição de privação do seu direito de convívio familiar e de pertencimento 

afetivo e subjetivo a uma família.  

Seria melhor utilizar insucesso no processo de adoção? Rompimento ou interrupção? 

Souza (2012) sugere que ao invés de se referir a essa situação com o vocábulo devolver, seria 

melhor utilizar desistir. Contudo, essas outras maneiras de se referir ao fenômeno não 

escancaram o fato de que a criança foi retirada da instituição de acolhimento com a expectativa 

de sair de sua condição de desamparo familiar e de repente ela acaba voltando para o lugar que 

vivia anteriormente, sendo devolvida a sua condição de abandono. Ainda de acordo com Souza, 

a palavra devolver “remete a algo que não é nosso, que nos foi emprestado” (p. 22) e, segundo 

Pinho (2014), refere-se “a uma ótica de consumo, na qual o produto adquirido, uma vez que 

não atende às expectativas do consumidor, é devolvido geralmente com reclamações acerca da 

qualidade” (p. 534).  

Talvez a problematização principal não seja referente a utilização ou não de tal palavra 

para se referir ao fenômeno, mas fique em torno de se realmente não é isso que de fato acontece 

nessas situações. Na qual o infante não atinge a condição de “nosso”. Ao analisar um caso de 

devolução, Ghirardi (n. d.) faz a seguinte afirmação:  

experimentada ora como a apropriação indevida da criança, ora como temor de que a 

família de origem possa vir a reclamar por ela, a fantasia de roubo é a contraparte da 
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fantasia da devolução e realça a presença de sentimentos ambivalentes em relação à 

criança (p. 07).  

 

Essas duas fantasias revelam uma percepção de que a criança pertence a um outro grupo ou 

lugar que não o “nosso”. 

Em relação à referência de Pinho (2014), que faz uma crítica sobre o uso do termo por 

remeter a um ato de insatisfação com o produto consumido, a própria autora reconhece que “há 

uma lógica e um sentido na escolha do termo devolução” (p. 534), por de fato o fenômeno ter 

essa conotação. Denunciando não somente uma objetificação da criança nesse processo, mas 

também colocando nela a culpa pelo fato ocorrido. Ao se referir ao cotidiano de trabalho em 

Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital do Rio de Janeiro, a autora reporta a 

presença de várias situações de devolução, em que pretendentes justificam seus atos com as 

mais diversas alegações, mas tendo “sempre a mesma tônica: os infantes apresentavam 

comportamentos descritos como inaceitáveis” (p. 534). Corroborando com essa percepção, 

Levy, Pinho e Faria (2009), ao analisarem dez processos de casos de devolução dessa Vara, 

constatam que 100% das justificativas foram no sentido de culpar as crianças pela situação 

irreversível da devolução. Dos dez processos, 60% diziam que foi por conta do comportamento 

da criança e 40% por problemas no relacionamento com ela(s). 

Embora não exista um sistema estatístico estruturado para gerar dados sobre a devolução 

na adoção, sabe-se que esse fenômeno é mais comum do que se imagina (Levy, Pinho & Faria, 

2009). Geralmente no cenário da devolução procurar um culpado já é um equívoco em si, 

principalmente por se tratar de uma situação que envolve fatores muito complexos, impossíveis 

de serem reduzidos a apenas um só ponto de muitos existentes dentro dessa trama. O erro nessa 

redução fica maior ainda quando buscam colocar a criança nesse lugar de responsável pela 

devolução, quando na verdade ela acaba sendo a maior vítima dessa situação. Afinal, como 

Levy, Pinho e Faria apontam, que a existência de cada evento desses acaba gerando uma 

sensação de “fracasso que atinge a todos os envolvidos no processo, principalmente as crianças” 

(p. 60).  

Em sua pesquisa de mestrado, feita a partir de entrevistas com 21 profissionais de 14 

instituições de acolhimento do Recife, Muniz (2016) relata algumas formas de reação de 

crianças e adolescentes frente à vivência da devolução. De acordo com a pesquisadora, as falas 

desses profissionais revelam que crianças e adolescentes que foram devolvidos apresentaram: 

“agressividade, rejeição à nova adoção, reações de negação à ‘devolução’, dificuldade de 

confiar em pessoas próximas, reações depressivas (introspecção e episódios de choro), 
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dificuldades escolares/cognitivas, autoculpabilização e distúrbios do sono” (p. 07). Quanto aos 

profissionais, pontua que se sentiram frustrados, principalmente por se acharem incompetentes 

e impotentes frente a esses casos, assim como experimentaram sentimentos de indignação e 

raiva. 

Considerando o(s) pretendente(s) nessa trama, não se pode deixar de marcar o 

sofrimento que vivenciam nessa situação. Ghirardi (2008) afirma que “a devolução representa 

uma experiência que reedita vivências anteriores ligadas ao desamparo e mobiliza intenso 

sofrimento psíquico tanto para criança como para os adotantes” (p.114). A pesquisadora relata 

que a partir de sua experiência clínica com casos de devolução, depara-se com situações muito 

complexas que são vividas pelos adotantes como uma experiência de fracasso ao não 

conseguirem incluir a criança no imaginário de filho (2008, 2015). 

Uma outra polêmica que envolve esse tema da adoção, é até que momento pode se 

referir ao retorno do bebê, criança ou adolescente à instituição de acolhimento utilizando o 

termo devolução. Não existe consenso em relação a isso, tanto por parte dos profissionais que 

trabalham na área, quanto dos pesquisadores que a estudam. Dessa maneira, a palavra 

devolução acaba sendo usada no espaço temporal anterior e posterior à concretização da adoção. 

Até mesmo no judiciário, não existe um entendimento uniforme a respeito desse período. 

Alguns profissionais falam em devolução se referindo apenas ao período após o fim do 

processo, outros no período anterior, sendo que têm juízes que falam em devolução até para se 

referir quando a família biológica entrega a criança ao poder do juiz(a) (Rocha, 2001).  

Nos Estados Unidos o órgão equivalente à Vara da Infância e da Juventude (Children’s 

Bureau) faz uma distinção entre dois termos utilizados dependendo do período do retorno do 

bebê/criança/adolescente à instituição de acolhimento. Os termos são “interrupção” 

(disruption) para se referir à interrupção da tentativa da adoção antes do processo legal ter sido 

finalizado e “dissolução” (dissolution) quando se desiste da adoção depois que o processo legal 

foi concretizado (Children’s Bureau - Child Welfare Information Gateway, 2012). Contudo, 

Coakley e Berrick (2008) relatam que mesmo assim não existe uma clareza quanto a utilização 

do termo “dissolução” nos Estados Unidos. Os autores apontam que isso pode ser percebido em 

função da dificuldade existente frente à definição sobre os índices desses eventos, justamente 

por não haver consenso entre os pesquisadores ao utilizarem esses termos quando do “retorno 
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da criança para a agência em qualquer momento entre a colocação e a conclusão legal (...) ou 

depois da conclusão legal do processo de adoção”6 (p. 101).  

Contudo, no Brasil essa diferenciação não é feita. Entretanto, podemos tomar como 

exemplo o que Ghirardi (2008) considerou em sua dissertação sobre o tema da devolução, em 

experiências que de alguma maneira se “coloca em risco a permanência da criança junto à 

família substituta” (p. 41). Segundo a pesquisadora, tal risco poderia estar presente depois de 

finalizado o processo jurídico com a concretização da adoção, ou no estágio de convivência ou 

guarda. Portanto, a autora se refere à devolução tanto antes quanto depois de concretizada a 

adoção juridicamente falando. 

Na presente pesquisa, contudo, o termo devolução será utilizado para se referir a volta 

de quem estava para ser adotado(a) à instituição de acolhimento antes de ter sido finalizado o 

processo legal de adoção. Independentemente de quem tenha tomado essa decisão, seja o 

profissional do judiciário, o pretendente ou a própria criança. Dessa maneira, a devolução será 

considerada no espaço de tempo entre a ida da(s) criança(s) para a casa do(s) prentedente(s) e 

a volta à instituição antes da emissão de uma nova certidão de nascimento, portanto, no período 

de estágio de convivência. Essa delimitação se baseia na regulamentação do ECA que atribui à 

adoção um caráter irrevogável e “a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 

deveres, inclusive sucessórios” (Art. 41).  

A decisão judicial acontece apenas depois que a equipe técnica do judiciário juntamente 

com o aval do juiz ou da juíza reconhece que foi concretizada a construção dos vínculos afetivos 

entre pretendente(s) e criança(s). Uma vez oficializada essa filiação, caso esse vínculo seja 

rompido, a pesquisadora acredita que a palavra abandono seria o melhor termo a ser utilizado 

para se referir ao retorno dessa criança à instituição de acolhimento, principalmente por ser esse 

o termo utilizado ao se referir quando o infante é acolhido pelo Estado por motivos ligados à 

família biológica. Os pais adotivos além de repetirem a situação de pertencimento familiar 

seguido de desamparo familiar, terão que passar pelo mesmo processo jurídico de destituição 

do poder familiar que a família biológica passou. 

Frente à importância de se favorecer um processo de adoção que possibilite mudanças 

necessárias e duradouras, principalmente no que diz respeito à construção dos laços afetivos, 

entre quem quer adotar e quem quer ser adotado, nota-se a necessidade de haver uma maior 

compreensão a respeito dos casos de devolução. Um ponto importante desse entendimento 

                                                 
6 Tradução livre: “As the return of the child to the agency at any time between placement and legal finalization 

(...) or after the legal finalization of the adoption”. 
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passa necessariamente sobre como acontece a preparação dos pretendentes à adoção. Assim 

como os momentos em que se realiza a aproximação pretendente-criança e como se desenvolve 

a adaptação no início do período de convivência.  

Embora o ECA preveja a existência de uma preparação e até mesmo uma exigência de 

participação em programas oferecidos pelo Judiciário, algumas questões surgem em relação a 

como isso é realizado no contexto das Varas da Infância e da Juventude, basicamente pelo fato 

da lei tratar esse assunto de forma genérica. Na prática, como ocorre a preparação dos 

pretendentes? Quais temáticas são consideradas para serem tratados na preparação? Existe 

procedimento padrão?  Em relação à aproximação e ao estágio de convivência, surgem outros 

questionamentos. Como são promovidos os primeiros encontros? Como a aproximação é 

realizada? Quais são os suportes dados aos pretendentes no estágio de convivência? Que fatores 

são facilitadores no início da convivência para que ocorra a construção do vínculo? Quais são 

as maiores dificuldades apresentadas pelos pretendentes nessa fase da construção do vínculo 

afetivo com a(s) criança(s)? 

A partir dessas indagações surgiu o interesse de dar continuidade ao tema pesquisado 

na Iniciação Científica, que teve o objetivo de compreender melhor as razões que levam os 

pretendentes a devolverem crianças durante o processo de adoção. Carvalho (2014) realizou 

uma pesquisa cujo intuito era elucidar possíveis fatores presentes nos casos de devolução e 

entender como os profissionais de Psicologia da Vara da Infância e da Juventude, da Instituição 

de Acolhimento e da Clínica compreendiam esse evento. Dentre os resultados encontrados, a 

necessidade de haver uma preparação envolvendo tanto crianças como pretendentes que 

precedessem à adoção foi um fator que as psicólogas destacaram como preventivo à ocorrência 

da devolução. Por parte das crianças, foram indicados alguns elementos a serem considerados 

nessa preparação: a importância de se apropriarem e elaborarem as histórias de vida; o cuidado 

com a saída da instituição de acolhimento; a idealização feita em relação aos pais adotivos; e a 

agressividade presente no convívio com os pais adotivos. Levando-se em conta os pretendentes, 

foram apontadas principalmente questões ligadas à idealização e à expectativa que constroem 

em relação à criança; à possibilidade de terem que assumir o papel de pais terapeutas; e à 

necessidade de elaborarem as motivações conscientes e inconscientes que os levaram à adoção. 

Existe assim, uma necessidade em se debruçar cada vez mais sobre esse fenômeno em 

tentativas que se busque compreender melhor os diferentes fatores presentes no cenário da 

devolução. Desse modo, se possível, por meio deste conhecimento buscar minimizar os fatores 

ligados à desistência deste ato, que na maioria das vezes é tão desejado, tanto por quem adota 
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quanto por quem é adotado. A hipótese é que o bom desenvolvimento da construção do vínculo 

psíquico entre pretendentes e crianças passa por uma preparação dos pretendentes e a 

procedimentos de aproximação pretendente-criança e acompanhamento do início da 

convivência que leve em consideração os elementos complexos presentes no desenvolvimento 

da parentalidade e da filialidade adotiva. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Essa pesquisa tem como objetivo geral identificar pela perspectiva dos profissionais de 

psicologia da equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude quais os fatores presentes na 

fase de aproximação e no período de convivência, do processo de adoção, que podem estar 

relacionados aos casos de devolução de criança(s).  

Os objetivos específicos são: a) compreender como acontece a preparação dos 

pretendentes no âmbito das Varas da Infância e da Juventude; b) identificar e analisar os 

procedimentos utilizados pelos profissionais de psicologia da equipe técnica do judiciário na 

aproximação entre pretendente(s) e criança(s) e no acompanhamento do estágio de convivência. 
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5 MÉTODO 

 

 

Esta pesquisa foi pautada no método de pesquisa clínico-qualitativa proposto por Turato 

(2008). Foi realizada a partir de entrevistas com profissionais de Psicologia da equipe técnica 

de diferentes Varas da Infância e da Juventude (VIJ). Visou obter informações sobre quais são 

os procedimentos utilizados para se realizar a preparação dos pretendentes, a aproximação dos 

pretendente(s) com a(s) criança(s) e o acompanhamento do período de convivência.  

Essa investigação se voltou principalmente para o contexto do judiciário por esse ser o 

local em que necessariamente acontece o início do processo de dois importantes aspectos da 

filiação: o jurídico e o psíquico. O profissional de Psicologia da equipe técnica da VIJ ocupa 

um lugar privilegiado nesse espaço, onde não ocorre apenas o processo objetivamente jurídico 

da adoção, mas se inicia também o processo subjetivo e psíquico. Dessa maneira, eles/as têm 

uma visão e um entendimento especializado das relações existentes entre o desdobramento dos 

procedimentos jurídicos e a construção da dimensão subjetiva da adoção. Devido a isso, optou-

se por tê-los como fonte da busca da compreensão de como essa dimensão jurídica específica 

pode estar relacionada ou não à experiência da construção da dimensão psíquica da filiação 

adotiva.  

Importante ressaltar, que se optou por fazer um recorte nesse estudo no que se refere a 

idade das crianças a serem adotadas. Portando, a pesquisa se referirá aos procedimentos e 

tentativas de adoção envolvendo crianças maiores, acima de três anos. Isso se deu 

principalmente por haver diferenças e particularidades relativas à construção do vínculo de 

parentalidade e filiação nas adoções que envolvem bebês e adolescentes. 

 

 

5.1 Participantes 

No ECA constam diretrizes gerais sobre a preparação e o acompanhamento do estágio 

de convivência, entretanto a etapa de aproximação não é mencionada. A partir disso, sabe-se 

que a atuação dos profissionais das equipes técnicas de cada VIJ acaba tendo algumas 

similaridades, mas também diferenças em relação aos procedimentos usados nessas fases do 

processo de adoção. Dessa maneira, optou-se por entrevistar profissionais de diferentes VIJ 

para se tentar abarcar uma diversidade não apenas ligada aos técnicos (de modo individual), 

mas também aos fóruns.  
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As amostras foram escolhidas por conveniência. Os contatos para pedido de concessão 

de entrevista com os profissionais do Judiciário foram feitos de diferentes formas. Uma delas 

foi por intermédio de uma Psicóloga do Judiciário envolvida com a Parceria Institucional 

existente entre a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo e o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP). Outra maneira foi 

por meio de uma Psicóloga entrevistada que indicou outra Psicóloga. Por fim, também se 

conseguiram entrevistas por meio de contatos da pesquisadora, realizados profissionalmente no 

ambiente acadêmico e na execução de Grupos Reflexivos preparatórios para pretendentes. Em 

todos os contatos feitos, tiveram algumas recusas de psicólogos em conceder entrevistas. 

Ao todo foi possível realizar seis (6) entrevistas com psicólogas de cinco (5) VIJ 

diferentes. Não houve exclusão de participação por nenhum crivo específico. Inicialmente 

considerou-se apenas um profissional de cada VIJ. Contudo, somente em um caso, devido a 

particularidade da VIJ e das diferenças de atuação de cada profissional, foi incluída mais uma 

profissional do mesmo fórum.  

Todas as VIJ fazem parte da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) denominada 

Grande São Paulo que faz parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). A 1ª 

RAJ contém um grupo de Circunscrições Judiciárias (CJ) que é nomeado e dividido nas 

seguintes comarcas: 00ª CJ - Capital (São Paulo – Central e Foros Regionais); 02ª CJ - São 

Bernardo do Campo (Diadema e São Bernardo do Campo); 03ª CJ - Santo André (Mauá, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e São Caetano do Sul); 04ª CJ - Osasco 

(Barueri, Carapicuíba, Jandira e Osasco); 44ª CJ - Guarulhos (Arujá, Guarulhos, Mairiporã, e 

Santa Isabel); 45ª CJ - Mogi das Cruzes (Brás Cubas, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 

Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano); e 52ª CJ - Itapecerica da Serra (Cotia, Embu 

das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Taboão da Serra e Vargem Grande 

Paulista). A seguir serão apresentadas algumas características das VIJ e profissionais que 

compuseram a amostra dessa pesquisa. Contudo, sem se fazer nenhum tipo específico de 

identificação para que possa ser preservado e mantido o sigilo de todos os participantes. 

 

 

5.1.1 Varas da Infância e da Juventude 

Dentre as cinco (5) VIJ que compõem a amostra da pesquisa, três (3) se localizam em 

uma comarca que tem uma especificidade quanto a organização das equipes técnicas da 

Psicologia e Assistência Social. Além das equipes serem separadas setorialmente, cada uma 
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possui chefia própria. Um membro da equipe é nomeado pelo(a) juiz(a) para ocupar tal posição. 

A pessoa que se torna chefe passa a exercer uma função administrativa, executando tarefas 

como por exemplo, distribuição dos casos que chegam ao setor para os técnicos, ordenação da 

escala de férias e controle da frequência. Dessa maneira, quem ocupa esse cargo não precisa 

atender diretamente os casos encaminhados à apreciação da equipe, mas acaba tendo um 

conhecimento geral de todos que estão sendo trabalhados pelo setor. A mudança da chefia 

acontece a critério do(a) juiz(a). 

Na Tabela 1 estão apresentados os números de psicólogos(as) que atendem na equipe 

técnica e de crianças que estão em instituição de acolhimento de cada VIJ pesquisada. Com 

exceção da V3, nas outras quatro VIJ, as psicólogas além de prestar os serviços próprios ligados 

à infância e juventude, também atendem casos vindos da Vara da Família. Anteriormente na 

V1 e na V3 existiam funções específicas para cada profissional da equipe, contudo, essa 

especialização foi extinta e todas as técnicas estavam trabalhando com todos os assuntos 

relativos à temática da infância e da juventude. Dentre as funções, estão o acolhimento da(s) 

criança(s), acompanhamento, reinserção na família de origem ou na família extensa, habilitação 

de pretendentes à adoção, reavaliação bianual, inserção da(s) criança(s) em família substituta e 

acompanhamento de estágio de convivência. 

 

Tabela 1 - Caracterização das VIJ.  

VIJ  Psicólogo(a) 
Crianças em 

Instituição de Acolhimento7 

V1  9 110 

V2 7 180 

V3 15 450 

V4 1 120 

V5 8 120 

 

Uma especificidade referente a V4 é que por conta da precariedade das instituições de 

acolhimento da sua comarca, as crianças acolhidas normalmente irão passar por um processo 

de destituição de poder familiar. Tanto os membros do Conselho Tutelar quanto os promotores 

e assistentes sociais do fórum decidem por acolher a criança apenas em casos muito extremos, 

                                                 
7 Esses números são aproximados. Na V2, V4 e V5 foi estimado a partir do número de instituições de acolhimento 

e a média de crianças que podem estar acolhidas nelas. 
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devido às condições e a superlotação das instituições de acolhimento. Em todas as outras VIJ 

foi relatado que a maioria das crianças acolhidas voltam para a(s) família(s) de origem. Em 

todas as VIJ, quando a tomada de decisão é a destituição do poder familiar, dificilmente espera-

se o processo de destituição finalizar antes de inserir a criança em família substituta. Apenas a 

psicóloga da V3 não mencionou essa situação.  

 

 

5.1.2 Psicólogas 

 Todas as participantes da pesquisa que concederam entrevista são mulheres. Na Tabela 

2 encontram-se mais informações sobre as seis psicólogas que contribuíram compartilhando 

informações e falando sobre suas experiências como profissionais do judiciário. Das seis, quatro 

já trabalharam em outras circunscrições. As P2V1, PV2 e PV3 foram de VIJ que faziam parte 

da mesma RAJ de onde atuam atualmente e a P1V1 de outro estado. A PV3 foi a única, cuja 

entrevista se baseou na experiência que teve em uma VIJ na qual não estava alocada no 

momento da entrevista.  

 

Tabela 2 - Caracterização das Psicólogas.  

Psicóloga  Idade Cargo Tempo no Tribunal de Justiça  

P1V1  52 anos Chefe 28 anos 

P2V1 51 anos Técnica 25 anos 

PV2 50 anos Técnica  16 anos 

PV3 41 anos Técnica 10 anos 

PV4 36 anos Técnica 3 anos 

PV5 43 anos Técnica 7 anos 

 

 

5.2 Procedimentos 

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semidirigida em local e data escolhidos 

pelas psicólogas. No início da entrevista era dado um panorama de como iria transcorrer o 

encontro. Dava-se para assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, ver em 

Anexo A), que havia sido enviado à participante por e-mail, para que pudesse ler antes, e 

solicitava-se autorização para gravação em áudio da entrevista. As informações foram colhidas 

a partir de um roteiro semi-estruturado e do aprofundamento dos tópicos trazidos pelas 
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entrevistadas, todas aceitaram que a entrevista fosse gravada. Após as entrevistas, a 

pesquisadora fez o registro das impressões e de observações sobre a experiência com cada 

entrevistada e todo conteúdo gravado foi transcrito.  

O roteiro foi estruturado com o intuito de obter algumas informações específicas. 

Primeiramente, sobre dados relativos à identificação da profissional como idade e tempo de 

trabalho na instituição, assim como a caracterização da VIJ. Depois, sobre os procedimentos 

realizados na preparação dos pretendentes antes e depois da fase de habilitação. Então, sobre 

os procedimentos usados para realizar a aproximação entre pretendente(s) e criança(s). Além 

disso, como faziam para efetuar o acompanhamento no período do estágio de convivência. Em 

relação a todas essas etapas, preparação, aproximação e acompanhamento, era perguntado sobre 

quais eram as maiores dificuldades encontradas tanto na execução de seus trabalhos quanto em 

suas observações ao que tangia a construção do vínculo entre pretendente(s) e criança(s). Por 

fim, era tratado sobre possíveis casos de devolução ocorridos com elas. Nesse tópico procurou-

se saber sobre como a profissional via e pensava a respeito da devolução e se tiveram casos, 

quantos e como foram. 

A entrevista com a P1V1, P2V2, PV3, PV4 e PV5 ocorreu em um dia da semana em 

horário de expediente no fórum em que trabalham. A da P1 e P2 foi em uma sala de atendimento 

da equipe técnica, a da PV3 foi em uma sala de reunião dentro do setor de Psicologia, a da PV4 

foi na sua própria sala e a da PV5 foi em uma sala fora do setor da equipe técnica. A entrevista 

com a PV2 foi no consultório da pesquisadora e aconteceu em um sábado. As durações das 

gravações em áudio foram as seguintes: P1V1 – 1h57min; P2V1 – 1h29min; PV2 – 2h30min; 

PV3 – 1h36min; PV4 – 2h19min; e PV5 – 1h37min. 

 

 

5.3 Aspectos Éticos 

Devido ao fato da pesquisa envolver coleta de dados com seres humanos, o projeto foi 

submetido ao website da Plataforma Brasil8 para ser apreciado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do IPUSP (CEPH - IPUSP), credenciado pelo Conselho Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP). Somente após a aprovação do projeto, cujo parecer favorável 

de número 1.140.099 saiu em 06 de julho de 2015, iniciou-se os contatos para a realização da 

coleta de dados (Parecer Consubstanciado emitido pelo Comitê de Ética encontra-se no Anexo 

B). A partir disso por meio de uma conduta ética, as entrevistas foram realizadas respeitando-

                                                 
8 Website: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 
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se a autonomia referente à participação voluntária dos sujeitos, sem coerção institucional ou 

psicológica.  

 

 

5.4 Análise dos Resultados 

Os dados obtidos nas entrevistas foram organizados a partir das três categorias de análise 

relacionadas com a três etapas do processo de adoção e também aos objetivos específicos da 

pesquisa: a preparação do pretendentes para a adoção; a fase de aproximação entre 

pretendente(s) e criança(s); e o período de estágio de convivência. A análise do material foi 

feita com base no referencial psicanalítico tanto o intrapsíquico quanto o vincular. O conteúdo 

das três categorias de análise foi analisado procurando relacioná-lo aos possíveis fatores que 

podem levar a tentativa de adoção à devolução.  
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6 A PREPARAÇÃO DOS PRETENDENTES PARA A ADOÇÃO 

 

 

Do primeiro contato com o fórum na manifestação do interesse em adotar uma criança, 

até a chamada para avisar da possibilidade de se realizar a aproximação com uma, a preparação 

à adoção via a VIJ acontece em dois momentos distintos nas comarcas pesquisadas. Um antes 

do início da entrada do processo de adoção e outro durante a fase do processo de habilitação 

dos pretendentes para inserção no CNA. No primeiro momento todas as VIJ exigem 

participação dos pretendentes à adoção em cursos ou grupos preparatórios. O segundo acontece 

no contato direto com a profissional de psicologia da equipe técnica de forma individual 

(indivíduo ou casal) nas entrevistas realizadas nos estudos psicossociais da habilitação. 

A organização desses cursos ou grupos de preparação oferecidos aos pretendentes à 

adoção se dá principalmente após as novas regulamentações da Lei 12.010 de 2009 que prevê 

a realização de uma preparação em dois incisos de artigos. Primeiro na subseção IV “Da 

Adoção” do ECA no artigo 50 que trata da existência de registros em cada comarca tanto de 

crianças e adolescentes que estão em condições para adoção quanto para “pessoas interessadas 

na adoção”. No inciso 3º regula-se que antes de serem inscritos em tais registros os “postulantes 

à adoção” passarão por “um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe 

técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 

responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar”. 

A outra menção à preparação dos pretendentes acontece na seção VIII “Da Habilitação de 

Pretendentes à Adoção” no artigo 197-C que trata da obrigatoriedade do estudo psicossocial 

realizado pela “equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude”. No 

inciso 1º é apresentada a obrigatoriedade da “participação dos postulantes em programa 

oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude” que aborde “preparação psicológica, 

orientação e estímulo à adoção inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 

necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos”.  

Essas duas menções a preparação dos pretendentes à adoção são apresentadas de uma 

forma genérica, cabendo a cada equipe e profissional desenvolvê-la de maneira particular. 

Embora o TJSP tenha desenvolvido um Manual de Procedimentos Técnicos (2007) orientando 

o trabalho da equipe técnica do Serviço Social e da Psicologia e tenha tido alguns esforços para 

se definir critérios de atuação desses profissionais, existe uma diversidade na execução das 

funções a serem exercidas nas VIJ (Paiva, 2005, 2008). Nesta categoria será analisado como 
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ocorre a preparação dos pretendentes em cada comarca, considerando os aspectos apresentados 

que são facilitadores ou que dificultam não somente essa preparação, mas também a futura 

construção do vínculo a ser realizado entre quem está adotando e quem está sendo adotado.  

   

 

6.1 Cursos ou Grupos Preparatórios 

 Em todas as VIJ pesquisadas é obrigatória a participação dos pretendentes à adoção em 

curso ou grupo preparatório antes dos candidatos entregarem a documentação necessária para 

dar entrada ao processo de adoção. Essa preparação acontece da seguinte maneira em cada uma 

delas: 

- V1: grupo informativo, realizado a cada dois meses com duração em torno de três 

horas e meia e em média com quarenta participantes. Nele são passadas informações de como 

funciona o processo jurídico da adoção, as etapas do processo, fase de avaliação e habilitação, 

além de passarem dados do perfil das crianças que estão nas Instituições de Acolhimento. De 

acordo com a P2, psicóloga responsável pela coordenação do grupo no último um ano e meio, 

o grupo é meramente informativo que trata exclusivamente de assuntos ligados ao processo 

trazidos pela equipe por meio de uma apresentação com slides ou pelos pretendentes por meio 

de perguntas. Eles fazem muitas perguntas interessantes e é um bate-papo, uma roda de 

conversa que a partir de algumas informações básicas fornecidas eles trarão todas as 

perguntas, sobretudo em relação ao processo da adoção, mas ninguém vai contar questão 

pessoal lá. As dúvidas ficam em torno de: como funciona o cadastro; porque que tem que trazer 

esse documento; quanto tempo demora; quem vai fazer essa parte do trabalho da avaliação 

psicológica; e na avaliação social; como que o juiz pensa essa questão; o que o promotor faz; 

o que está na lei sobre adoção.  

Ela ressalta que são muitas questões trazidas, que muitas vezes abordam assuntos 

básicos e que parecem óbvios para quem trabalha com o tema, mas que para os pretendentes 

não são. Então, nós temos percebido que esse espaço é muito importante porque tiram dúvidas 

básicas que nós nem falaríamos sobre isso nem no contexto das entrevistas supondo ‘que isso 

é batido demais, eles já sabem’. Quando as dúvidas ou falas dos pretendentes fogem a proposta 

do grupo, eles são orientados acerca de que terão outro espaço para tratar desses outros temas. 

Quando eles começam a entrar, adentrar questões que são mais da identidade do casal, ou da 

vida familiar, ou tem a ver com as fantasias, os temores, anseios que eles nutrem em relação à 

adoção, a gente os tranquiliza e fala [...] vocês vão ter um espaço onde você vai falar sobre 
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tudo isso. Então, o psicólogo que for designado para acompanhar o caso de vocês vai destinar 

uma série de entrevistas onde vocês vão falar disso. 

- V2: com nome de curso preparatório, essa preparação acontece em um período com 

quatro horas de duração, a cada dois meses e com mais ou menos quarenta participantes. O 

encontro é dividido em duas partes. A primeira fica sob a responsabilidade de uma profissional 

do Serviço Social que aborda temas como aspectos históricos sobre família e adoção, o ECA e 

a nova lei de adoção. A segunda parte fica a cargo das profissionais de Psicologia, que revessam 

a coordenação do grupo entre os membros da equipe; a psicóloga entrevistada havia coordenado 

dois grupos até aquele momento. Um roteiro foi elaborado por uma das psicólogas da equipe 

para guiar as temáticas a serem tratadas, mas cada profissional tem a liberdade de ir adaptando 

a condução do curso a seu modo.  O roteiro sugere alguns temas a serem abordados com os 

pretendentes como por exemplo, a trajetória da criança até a destituição do poder familiar – o 

que aconteceu com a criança antes, como o processo chegou na Vara, o acompanhamento que 

é feito, quando que se determina a destituição do poder familiar, quais são os motivos 

principais de acolhimento, quais são os motivos principais para a não possibilidade de retorno 

familiar de origem, o que determina a perda ou suspensão do poder familiar. Alguns aspectos 

ligados à Instituição de Acolhimento – aquilo que se propõe, [...] medida de proteção; quais 

são as perdas que a criança tem em estar em uma instituição de acolhimento e não em família, 

qual o investimento real que é feito quanto à família ou família extensa, para que essa família 

retome os cuidados. Além de tratar de assuntos diretamente conectados ao processo na VIJ.  

A Psicóloga afirma que antes de tratar dos temas específicos, abre para ouvir o que as 

pessoas querem saber. Além disso, ela busca nesse espaço desmistificar algumas idealizações 

em torno da adoção e alguns mitos a respeito do judiciário. Acredita que essa seja uma situação 

toda de esclarecimento de coisas que eu acho que podem nortear melhor uma adoção ou que 

seja uma adoção legalizada; é que você possa incentivar as pessoas que queiram fazer uma 

adoção de fato se disponham a fazer uma adoção através do judiciário, não de outras formas. 

Ela faz uma crítica quanto ao formato que acaba tendo um aspecto de palestra, preferiria que 

tivesse característica mais próxima de grupo e fosse com menos pessoas. Nessa ocasião é 

entregue aos pretendentes um material com indicação de bibliografia sobre as temáticas 

trabalhadas, com as novas regras sobre adoção e com uma relação de locais onde possam 

encontrar mais informações e sugestões sobre grupos de apoio. 

- V3: chamado de curso preparatório, acontece em dois períodos com três horas e meia 

de duração, todo mês e com quarenta a quarenta e cinco participantes. Ela aponta que as 
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profissionais que realizam o curso precisam ter uma experiência ampla com adoção – porque 

realmente você precisa ter uma certa bagagem, pois não é uma coisa só de palestra, eles podem 

interromper fazendo perguntas, mas ele é bem organizado. A equipe conta também com a 

participação do juiz e algumas vezes do promotor de justiça. Existe um roteiro e uma 

apresentação em PowerPoint que guia o curso, tratando-se sobre questões da adoção e do 

trabalho desenvolvido pelas técnicas da VIJ. Embora tenha um roteiro e uma apresentação, ela 

diz que o curso se desenvolve como uma conversa e que as falas ficam livres. 

A psicóloga afirma que é importante falar sobre o trabalho delas para que os 

pretendentes possam ter a noção que a equipe técnica não está ali apenas em função da adoção, 

mas também para situá-los, porque eles não entendem muito bem, como se processa o 

funcionamento. Como por exemplo, que nem toda criança que está em instituição de 

acolhimento vai para adoção e que tudo tem um tempo para acontecer. Além de tratar sobre 

questões objetivas, as subjetivas também estão presentes. Segundo a psicóloga, a subjetividade 

aparece nas perguntas, uma pergunta ali tem muito da subjetividade da pessoa. Ela está muito 

mais preocupada no tempo, quanto tempo ela vai demorar até ter essa criança, do que pensar 

quem é essa criança, o que eu estou esperando dessa criança? E tentam desconstruir essas 

perguntas e falas. Ela diz que usam exemplos do que vivenciam e de situações difíceis 

envolvendo a adoção e que gostam de repetir que não sabem quem será habilitado ou não, pois 

eles chegam no curso acreditando que todos serão habilitados - todo mês, você vê aquelas 

pessoas ali sentadas e todo mundo achando que vai ser habilitado. Várias vezes, nós repetimos 

que não sabemos quem será habilitado.    

- V4: houve uma mudança recente no procedimento de preparação dos pretendentes 

nessa fase anterior à entrada do processo de adoção. Como quem passou pelo novo formato de 

grupo preparatório ainda está em fase de habilitação, será apresentado apenas o que era utilizado 

anteriormente. As pessoas interessadas em fazer a petição à adoção tinham que frequentar pelo 

menos três palestras em um grupo específico de apoio à adoção realizado por ex-conselheiros, 

ex-diretores de abrigos, advogados. Por não ter nenhum profissional que compreendesse o tema 

de uma forma mais ampla e aprofundada, como algum psicólogo ou assistente social que 

trabalhasse com a temática da adoção, a psicóloga acredita que os pretendentes não entravam 

em contato com conteúdos mais relacionados aos desafios ou que proporcionasse uma reflexão 

mais refinada sobre a adoção. Por meio do contato com outro grupo de caráter informativo e 

reflexivo realizado em uma VIJ vizinha, o juiz determinou a mudança para um outro formato 

de preparação, ou seja, em um primeiro momento passa-se informações mais objetivas quanto 
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ao processo jurídico (grupo informativo) e num posterior serão feitas reflexões ligadas à 

dimensão psíquica da adoção (grupo reflexivo). 

- V5: realizam um curso preparatório a cada três meses, mas que está em fase de 

reconfiguração em que acontecerão mudanças no formato, no tempo e na frequência. A versão 

executada até o momento da entrevista trata tanto de informações sócio-jurídicas quanto de 

alguns aspectos emocionais. Atualmente o curso fica mais em torno das questões ligadas ao 

processo jurídico e a restruturação está acontecendo para que possa contemplar mais os 

aspectos psicológicos e emocionais da adoção. 

Existe uma semelhança das propostas e dos objetivos em relação à essa preparação dos 

pretendentes em quatro das cinco VIJ pesquisadas. Dessas quatro, embora os nomes utilizados 

não sejam os mesmos, uma se refere a grupo informativo (V1) e as outras três a curso 

preparatório (V2, V3 e V5), a preparação fica mais em torno das questões objetivas relativas ao 

processo jurídico da adoção. Portanto, nesse momento a dimensão jurídica da filiação adotiva 

acaba recebendo uma atenção maior em relação à dimensão psíquica. 

De acordo com as psicólogas da V1, V2 e V3, os pretendentes chegam nessa preparação 

com uma visão muito romantizada, idealizada e distorcida da adoção. Não se pode deixar de 

considerar que os pretendentes chegam ao fórum nessa etapa inicial com posicionamentos 

distintos quanto ao conhecimento em relação à adoção, como foi dito pela psicóloga da V2. 

Contudo, existe uma certa convergência na concepção que existem várias crianças a serem 

adotadas e que existe uma burocracia desnecessária dificultando a concretização da adoção. A 

P2 da V1 diz que em todo grupo aparecem falas como: “e os abrigos que estão cheios? Não 

tem um monte de criança? Mas por que essas crianças ainda não saíram de lá? Por que não 

está adotando...”. Nessa mesma direção a psicóloga da V2 fala dessa ideia distorcida que 

trazem: “ah, se tem tanta criança por aí para ser adotada, por que tanta exigência?”. Com 

essa concepção em mente, acabam questionando também: por que que tem tanta burocracia 

para fazer uma adoção?  

A psicóloga da V3 afirma que no curso os pretendentes começam a ver uma realidade 

que é muito diferente de uma visão às vezes romântica e muito idealizada, na qual eles chegam. 

Como por exemplo, acreditando que as crianças que estão em instituição de acolhimento estão 

porque não possuem mãe ou pai, sendo que ela afirma terem crianças que recebem visitas de 

membros da família biológica praticamente até à véspera de serem liberadas para serem 

inseridas em família substituta. Portanto, as crianças que vão para adoção não são em sua 

maioria órfãs, mas sim crianças cujas famílias biológicas tiveram seu poder familiar destituído 
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por um processo judiciário. A psicóloga acredita que ao se depararem com essas informações 

que contrariam falas como ‘os orfanatos, a criança está lá porque não tem o pai e a mãe’, acaba 

sendo para eles um choque de realidade. 

A partir disso, as informações não apenas de como se desenvolve o processo jurídico da 

adoção como também a situação que envolve a destituição do poder familiar se torna algo a ser 

tratado com os pretendentes. Em relação a esse ponto, a psicóloga da V2 ressalta a necessidade 

de se fazer esclarecimentos quanto a importância da via jurídica da adoção. Principalmente no 

que se refere aos riscos que se corre ao tentar fazer uma adoção à margem do judiciário, as 

adoções prontas, as adoções que não passam por um crivo de ninguém.  

Além disso, precisa fazê-los compreender que no judiciário existe um caminho a ser 

seguido com um tempo próprio e que conta com atuação de profissionais que não estão ali para 

dificultar a trajetória deles, como imaginam. De acordo com a psicóloga da V3, essa ideia vem 

de uma falta de conhecimento do trabalho executado pela equipe técnica da VIJ e também por 

culpa de algo que é transmitido na mídia de uma forma geral e que o curso serve para 

desmistificar essa concepção errônea. A respeito disso ela faz a seguinte fala: 

para eles começarem a entender um pouco esse outro lado, que tem um 

desconhecimento enorme, eu acho que a mídia contribui para esse desconhecimento. 

Então, enfim a abordagem presente em novelas e várias vezes a gente já viu como eles 

pintam o perfil da psicóloga, assistente social, nós somos algozes da história, é sempre 

alguém que está tirando a criança de alguém, ou que está impedindo aquele encontro 

amoroso. 

 

Percebe-se que nesses encontros, os pretendentes começam a entrar em contato com a 

realidade do universo da adoção e a importância das instituições envolvidas nessa trajetória, 

tanto a do judiciário como a de acolhimento da criança. Muitos se dão conta de que não são 

apenas eles que passam por um processo jurídico, que as crianças também. E que os atores 

envolvidos nessas instituições têm uma responsabilidade no sentido de salvaguardar os direitos 

e o bem-estar delas. Dessa maneira, começam a entrar em contato com a realidade de que essas 

instituições estão a serviço da criança. Nesse sentido, em um estudo sobre devolução, Goes 

(2014) aponta para existência de um desafio de reconhecer a criança quanto sujeito, quando se 

tem por base que a adoção está à disposição dos pretendentes e não da criança. Assim, um ponto 

importante para os pretendentes entenderem nesse momento é justamente esse, o sistema da 

adoção funciona em torno da prerrogativa de se encontrar uma família para criança e não o 

contrário.  

 Então, nessa fase da preparação inicia-se uma saída de um campo abstrato e imaginário 

de como se concebe a adoção, dando a ela contornos mais reais. Existe uma expectativa de que 
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com isso o estado de idealização e romantização em relação à situação comece também a 

diminuir. É válido retomar que “o registro da idealização no psiquismo não considera o conflito 

presente em toda relação humana” (Ghirardi, 2008, p. 16). Como foi apontado nas 

especificidades da parentalidade adotiva, a presença de uma idealização que nega as 

dificuldades e ambuiguidades envolvendo tal contexto da adoção, pode ser prejudicial na etapa 

da construção dos vínculos entre pretendentes e crianças. Trindade-Salavert (2010) faz o 

seguinte comentário ao analisar um caso de adoção: 

quando o projeto adotivo dos pais foi construído dentro de um quadro muito forte de 

idealização, sob o império do “déni” de um trauma, a construção da nova filiação e da 

parentalidade se torna difícil. A criança não pode adotar psiquicamente aqueles pais que 

igualmente no nível imaginário não estão podendo adotá-la (p. 154). 

 

Além disso, os cursos/grupos se tornam um espaço privilegiado no sentido de se 

consolidar ou se conscientizar sobre a importância da via legal da adoção, assim como de se 

preparar para ela. No entanto, como foi relatado pela psicóloga da V3, alguns reagem a esse 

encontro da seguinte maneira: total descompromisso, pessoas que dormiam, que ficam na rede 

social, no Facebook, no celular em pleno curso. Pessoas que você via que estavam 

absolutamente de saco cheio de estarem ali, sem entender o motivo de estar ali.  Assim, um 

dos desafios que se apresenta nessa fase da preparação é fazer com que esse tipo de postura 

comece a se modificar. Conforme ressalta Goes (2014) “os pretendentes ‘todos’ devem se 

preparar para o desafio da adoção, entendendo ‘a preparação’ como uma forma de 

fortalecimento e não como uma ‘perda de tempo” (p. 202). 

Essa preparação gira em torno de informações objetivas sobre a realidade que envolve 

a adoção e também possibilita entrar em contato com a sua dimensão subjetiva.  Apesar de não 

ser o foco principal nesses encontros preparatórios das VIJ pesquisadas, nas comarcas V2, V3 

e V5 a dimensão psíquica pode começar a ser considerada e abordada de alguma maneira. 

Contudo, na V1 esse aspecto da filiação não tem espaço nesse momento da preparação.  

As duas psicólogas entrevistadas dessa VIJ apontam para um certo conflito que possa 

existir nessa fase da preparação e o objetivo da avaliação pela qual os pretendentes irão passar 

na etapa da habilitação. No sentido que a preparação possa interferir na avaliação: se você 

prepara uma pessoa, quando vai avaliá-la, ela já está preparada (P1); a gente não acha que 

tem que ser um grupo que ‘começa a preparar’ as pessoas para os encontros que elas vão ter 

(P2). De acordo com a P1, a preparação recebida nessa fase inicial poderia resultar em uma 

perda de algo na dimensão genuína dos candidatos, que interferiria nos resultados da avaliação, 

acreditando que exista uma contradição no preparar para se candidatar à adoção. Além disso, a 
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P2 aponta para as limitações de se tocar em questões subjetivas nesse espaço oferecido aos 

pretendentes, afirmando não ser interessante em um grupo dessa natureza com dia e hora para 

acabar, você ficar remontando ou mobilizando questões que este trabalho ou esse espaço não 

dá conta de lidar, de manejar. De alguma maneira a dimensão do avaliar também foi trazida de 

uma forma mais indireta pela psicóloga da V3 como se percebe no seguinte fala sobre o curso 

preparatório:  

também o curso para a gente, que muito além de ser só mais uma atribuição que nós 

tínhamos que fazer, passou a ser um local em que a gente aproveitávamos muito com 

as perguntas, as falas, as ideias e ver quem falou o quê. ‘Oh! Essa pessoa vai passar na 

entrevista com você, ela trouxe a seguinte fala’.  

 

Esse conflito ou relação entre o preparar e o avaliar será analisado e discutido no próximo 

subitem que trata sobre a segunda fase da preparação dos pretendentes. 

No sentido contrário ao da V1, as VIJ 4 e 5 estão fazendo modificações no modelo dessa 

primeira fase de preparação, justamente para abarcar mais a dimensão psíquica da adoção. 

Ambas vão ofertar, além de um grupo informativo, um grupo reflexivo com participação 

obrigatória antes da entrada da documentação. A psicóloga da V4 afirma que as palestras dos 

grupos de apoio não eram suficientes, pois alguns pretendentes vinham um pouco mais cientes 

sobre os aspectos básicos da adoção e outros não. Ela exemplifica com a questão da revelação, 

dizendo que esse seria um dos pontos principais para o casal estar sabendo na fase da habilitação 

e muitos vinham sem essa noção – todo casal que adota uma criança tem que saber que tem 

que contar (sobre a adoção). Não tem dúvida em relação a isso, como você vai sustentar uma 

vida numa mentira? Além disso ela tinha a impressão que o grupo de apoio passava uma ideia 

muito pragmática sobre adoção de crianças maiores, para se evitar de ficar muito tempo na fila 

de espera e que as pessoas vinham sem saber das inúmeras particularidades que envolvem esse 

tipo de adoção. A psicóloga da V5 diz que no modelo atual foca-se mais o processo jurídico em 

si e que estão ampliando para poder tratar mais a questão dos aspectos psicológicos e 

emocionais, por ser uma parte essencial da adoção. 

Importante destacar que nessa primeira etapa da preparação, V4 era a única que não 

contava com profissionais da VIJ e foi a que fez uma crítica afirmando que não estava 

cumprindo com o mínimo esperado dessa fase.  Embora nas outras VIJ o tempo destinado a 

esse momento fosse menor, pois em todas as quatro acontece em apenas um encontro, na V4 

era exigida a participação de três encontros no GAA. As psicólogas das V1, V2, V3 e V5 

relatam que cumprem o objetivo mínimo a ser atingido na preparação dos pretendentes nessa 

etapa. Isso de alguma maneira revela a importância desse início de preparação acontecer com 
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profissionais da área. Como a psicóloga da V3 ressalta, mesmo assim dentro da equipe têm 

aqueles que são mais aptos a desempenharem tal função, mas em contraposição, os resultados 

da pesquisa sobre critérios e estratégias utilizadas por psicólogos da equipe técnica no estudo 

psicológico da fase de habilitação dos pretendentes de Oliveira (2014), demonstram que dois 

fóruns que exigiam a participação em seis encontros em GAA também tiveram bons resultados 

relativos a preparação, como pode ser visto no seguinte trecho: 

as Assistentes Técnicas Psicólogas afirmam que esses Grupos têm um papel importante 

e facilitador para o exercício de suas funções. As entrevistadas apontam que a 

participação no grupo promove aos pretendentes o “amadurecimento” das questões 

concernentes à adoção, como os motivos que os levaram a recorrer à adoção, o lugar da 

criança em suas vidas e o papel da adoção, tanto para o par conjugal quanto para os 

indivíduos que compõem o casal e a família extensa. As mesmas acreditam que, após a 

participação no grupo, os pretendentes tornam-se mais conscientes de seus desejos e das 

questões que envolvem a adoção, ficando mais implicados nesse processo (p. 76). 

 

Nas V1, 2, 3 e 5 mesmo as psicólogas considerando que esses cursos ou grupos tratem 

de questões básicas sobre adoção, pode ser uma oportunidade importante a ser valorizada no 

processo preparatório dos pretendentes. Além de poderem tirar dúvidas, esse espaço 

compartilhado pode levar os interessados a questionamentos e a reflexões a respeito da adoção. 

Por mais que trate de questões objetivas, é um espaço que os fazem entrar em contato com as 

diferenciações da parentalidade adotiva. Como pode ser observado em outras experiências de 

preparação semelhantes, esses grupos têm um potencial de alcançar o propósito desejado para 

esse primeiro momento. Em um trabalho com grupos de pretendentes à adoção, Silva, 

Guimarães e Pereira (2014) observaram “que os adotantes que já haviam passado pelo grupo 

de preparação (Pré-adoção) estavam mais conscientes dos desafios inerentes à vinculação e 

mostravam-se mais implicados no processo” (p. 272). Ao relatarem uma experiência em que os 

pretendentes participam de um grupo informativo e depois de um reflexivo antes de fazerem a 

petição para adoção, Carvalho, Gomes, Pizzitola, Santos e Ishara (n.d) analisam que esses 

grupos auxiliaram os pretendentes a começarem um processo de des-idealização, a 

considerarem aspectos da adoção por eles antes negados e a reconhecerem a existência de um 

processo de construção vincular. Além disso, as autoras apontam que: 

vários pretendentes passaram a enfatizar os aspectos relacionados à responsabilidade 

envolvida na decisão de adotar; a possível existência de dificuldades e desafios inerentes 

ao processo a serem superados; a percepção da criança/adolescente como um sujeito 

diferente do idealizado e com uma história pregressa, principalmente nos casos de 

adoções com crianças mais velhas (p. 14). 
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De uma forma geral, essa fase da preparação em todas as VIJ pesquisadas acaba sendo 

o único espaço em comum da preparação em que todos os pretendentes têm que passar. A partir 

desse ponto a preparação irá variar de acordo com o/a profissional que terá contato na fase das 

entrevistas dos estudos psicossociais, para a inserção ou não no cadastro nacional, o que será 

apresentado a seguir. 

 

 

6.2 Estudo Psicológico 

Usualmente conhecido como fase de avaliação, o estudo psicossocial acontece após a 

participação dos pretendentes nos grupos ou cursos preparatórios, a entrega da documentação 

para o pedido oficial da adoção e a avaliação desses documentos pelo Ministério Público. Essa 

etapa consiste em realizações de estudos psicológicos e sociais feitos pela equipe técnica da 

VIJ, que são transformados em relatórios para embasar a decisão do/a juiz/juíza que deferirá ou 

não a habilitação dos pretendentes à adoção. Caso o resultado seja favorável à habilitação, o 

pretendente é inserido no CNA.  

As psicólogas entrevistadas, que efetuam o estudo psicológico dos pretendentes, 

reconhecem essa fase como espaço não somente avaliativo, mas também preparatório do 

processo da adoção. A seguir será relatado como isso ocorre com cada profissional entrevistada. 

A execução de como as tarefas exigidas nessa fase do processo se desenvolverão fica a cargo 

de cada psicóloga, como pode ser constatado nas seguintes falas ao se referirem a como 

realizam o estudo: aí é um pouco de cada um, de cada profissional, cada um tem um jeito 

(P1V1); todos têm uma autonomia do ponto de vista técnico e teórico para tudo (...) a 

abordagem teórica também vai de alguma forma abrindo então um pouco o instrumental 

técnico-metodológico a ser utilizado (P2V1); é muito autoral o que eu vou dizer (V2); 

totalmente livre (V3); é que isso varia muito de técnico para técnico, há técnicos que são um 

pouco mais rigorosos, outros preferem olhar para outras questões dentro da adoção (V5).  

- V1: embora a P1 não realize mais essa tarefa, ela deu um panorama de como acontece 

nessa VIJ, visto que ela é a pessoa responsável por distribuir os processos entre os profissionais 

da equipe de psicologia. De uma forma geral, o profissional recebe o processo e realiza a 

avaliação e têm alguns que só realizam entrevistas, outros que realizam testes, para então 

avaliar psicologicamente o candidato à adoção. Caso o profissional seja favorável à habilitação, 

o processo vai para o setor técnico do serviço social. Caso não seja, o que não é muito comum 

de acordo com ela, o caso vai direto para o juiz julgar sem passar pelo serviço social. Existe a 
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possibilidade de o profissional fazer algum tipo de encaminhamento para acompanhamento fora 

do âmbito do fórum e depois de um tempo o pretendente volta para retomar a avaliação. O 

técnico também pode aprovar com ressalva, aconselhando que o pretendente se prepare melhor 

para seguir com o processo da adoção e encaminhamentos também são realizados. 

Normalmente esses encaminhamentos são feitos para grupos de apoio à adoção ou para 

psicoterapia.  

O trabalho da P2 se desenvolve a partir de sua convicção de que para além de um cunho 

avaliativo existe também o aspecto preparatório e profilático nessa fase do processo da adoção. 

Ela afirma o seguinte: 

eu entendo que esse trabalho com eles tem um cunho, uma vertente avaliativa, e isso é 

inegável, é porque no final disso nós temos que produzir um relatório que vai realmente 

dizer se a gente entende que do ponto de vista psicológico as condições são favoráveis 

para eles ficarem inscritos no cadastro aguardando chamada pra receber uma criança 

(...) eu não acho que é um trabalho que só tenha a vertente avaliativa, vou avaliar, mas 

tem uma vertente que é na minha opinião muito mais preparatória e profilática do que 

avaliativa.  

 

No final dessa afirmação ela fez questão de ressaltar que essa é uma opinião particular dela, 

mas isso eu penso assim, tá? Acredita ter esse ponto de vista pela experiência que possui na 

área e pela formação em casal e família, além dos estudos que desenvolve no campo da adoção.  

A preparação para ela acontece de acordo com a demanda dos pretendentes e vai 

depender da subjetividade dos sujeitos envolvidos, portanto, varia de caso para caso por não 

existir um a priori. De acordo com a P2, esse trabalho requer tempo, assim a avaliação dela 

dura em torno de três meses. Embora exista um prazo de 45 dias desde a entrada do processo 

no setor até a elaboração final do relatório, ela faz pedido de prorrogação, solicitando a extensão 

do prazo com base nos dados de suas entrevistas justificando uma necessidade de se estender 

em mais alguns pontos antes de fechar um parecer. Ela diz não ter problema com isso, pois os 

juízes sempre concordam com seu o pedido.  

Os pretendentes são avisados na primeira entrevista que essa fase vai demorar um 

pouco, ‘a gente vai se ver bastante, às vezes eu faço visita, porque eu acho que vai ser 

importante’. Ela afirma que alguns casos requerem menos tempo, mas que quando precisa se 

dá o direito de gastar esse tempo, pois acredita ser importante e que não adianta querer agilizar 

essa fase – é um trabalho assim muito lento você conseguir que as pessoas minimamente se 

vinculem, criem um laço de confiança com você. Não é uma coisa simples, por isso não dá para 

fazer em uma, duas entrevistas. Acredita que o ritmo que imprime às entrevistas é um fator que 
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dá certo no seu trabalho e que isso funciona no sentido de ser uma profilaxia do vínculo a ser 

construído. 

Dessa maneira, a P2 realiza quantas entrevistas forem necessárias. Quando é o casal que 

dá entrada no pedido de adoção, eles são chamados juntos e também separados, eu entendo que 

a gente precisa reservar um espaço destinado para cada um deles se posicionar também. Caso 

existam outras pessoas próximas ao casal que terão uma participação intensa na vida da criança, 

elas também são chamadas para as entrevistas. Além da escuta, nessas entrevistas a psicóloga 

pode se utilizar também de material gráfico projetivo, como algumas pranchas do TAT, de 

genograma familiar, de linha do tempo da história tanto dos indivíduos quanto do casal – eu 

uso recursos que eu acho que a gente vai conversando a partir disso, as coisas vão aparecendo, 

os conteúdos vão sendo mobilizados e isso vai gerando assim uma conversação muito 

interessante e muito profunda para eles. Assim, aborda questões como o histórico e a dinâmica 

do casal, suas famílias de origem, o lugar que cada um ocupa dentro de suas famílias, o lugar 

simbólico que essa criança teria nessa família e o surgimento da ideia da adoção. 

A psicóloga afirma, que no momento que aborda a temática de como começaram a 

considerar a adoção na vida deles, normalmente surge material a ser trabalhado. Geralmente a 

tomada de decisão está vinculada a questão da infertilidade, que pode ser física ou emocional. 

De acordo com ela, isso traz uma questão e aí a gente precisa trabalhar até mesmo antes de 

entrar mesmo a fundo na adoção. Apenas depois disso, que ela toca em temas propriamente 

ligados a adoção e lida com demandas como:  

a gente revela ou não revela; a gente vai mudar o nome ou não vai; pode mudar o nome; 

mas eu não gosto disso; eu tenho tal livro, eu tenho aquilo; ah eu ouvi uma história e 

tenho medo que isso aconteça comigo; ah eu não quero que os pais tenham antecedentes 

de drogas. 

 

Ela afirma que nessa fase tem que os preparar inclusive para o tempo de espera que vão passar 

– ver se eles estão realmente disponíveis, se as expectativas deles não vão ser muito frustradas 

e contrariadas quando esses anos começarem a passar e o chamado não acontecer.  

Depois de tratar de todas essas questões, o seu processo do estudo psicológico finaliza 

com uma entrevista devolutiva com os pretendentes – eu não encerro o processo sem uma 

devolutiva para nenhum deles. Dependendo do material que foi trabalhado ao longo das 

entrevistas, a devolutiva fica densa, com situações e conteúdo conflitivos e delicados de serem 

devolvidos para eles. Ela acredita que todo trajeto que passaram ao longo do estudo os 

prepararam para poder estar na devolutiva – ter um pouco mais de contato, de confiança, de 

intimidade. Se aquela coisa não tivesse sido maturada, desenvolvida ao longo dos encontros 



65 

 

 

  

eu não conseguiria dar aquela devolutiva e eles também não conseguiriam ouvir. A partir disso 

os pretendentes terão conhecimento se o parecer será favorável, desfavorável ou 

circunstancialmente ou momentaneamente favorável. Nesse último caso, indicações são feitas 

para eles seguirem e então serem reavaliados. Ela afirma, que raramente é desfavorável, apenas 

em casos muito graves e que exista uma série de fatores que poderiam comprometer muito o 

relacionamento desse adotante com a criança e que poderia certamente trazer prejuízos 

severos ao desenvolvimento e a vida dessa criança.  

- V2: a avaliação dos pretendentes no processo de adoção é para a psicóloga da V2 a 

oportunidade do nosso trabalho ser o mais profilático possível, você evitar futuros problemas. 

Espaço para se aprofundar e chegar em um processo de maior reflexão junto ao casal ou com 

o pretendente à adoção. Mesmo na época em que trabalhava em VIJ com especialização de 

tarefas, o estudo psicológico dos pretendentes foi uma área que não deixou de atuar. De alguma 

maneira ela considera trazer para a VIJ da comarca atual a forma como trabalhava na outra, 

apesar de haver diferenças quanto à maneira que cada comarca encara essa fase do processo de 

adoção.  

Ela acredita que na comarca anterior tinha uma inclinação maior a se fazer uma 

avaliação mais aprofundada. Assim, podia fazer várias entrevistas com os pretendentes, no 

mínimo quatro, sem receber cobrança institucional – às vezes você solicitava acompanhamento, 

fazia algumas orientações para psicoterapia, inclusão em grupo de apoio à adoção, depois um 

retorno para uma nova avaliação. Assim, tinha todo esse cuidado e um respaldo muito grande 

da instituição, do juiz. Tinha uma flexibilização em relação ao prazo de 45 dias para finalização 

do parecer, podia informar que a gente ainda estava avaliando.  

Contudo, no local onde ela está agora existe uma rigidez quanto a questão do 

cumprimento do prazo. Acredita que há uma preocupação mais burocrática e menos técnica ou 

da realização de um trabalho com qualidade que perpassa a visão que essa VIJ tem em relação 

a fase da avaliação. Devido a isso, a psicóloga teve que fazer adaptações quanto a seu modo de 

trabalhar, realizando menos entrevistas, no máximo consegue fazer três, mas no geral faz duas 

para poder cumprir o prazo. De alguma maneira consegue contornar isso fazendo entrevistas 

mais longas. Além disso, acredita que exista também uma pressão para que os pretendentes 

sejam habilitados – existe uma ideia subjacente, não falada, a opinião não é falada, a de que 

casais e pessoas que se dispõem à uma adoção têm que ser habilitados.  

No fluxo da V2 os pretendentes no primeiro dia da avaliação, necessariamente passam 

inicialmente por uma entrevista com uma assistente social e depois no mesmo dia com uma 



66 

 

 

  

psicóloga. Um dos pontos tratados nessa entrevista com a assistente social é o formulário que 

os pretendentes preenchem para delimitar o perfil da criança a ser adotada. A psicóloga diz que 

eles ficam muito impactados nesse primeiro contato. Ela acredita que isso acontece fora de um 

tempo ideal, porque os pretendentes não estão preparados para lidar com certas informações 

contidas no formulário.  

De alguma maneira, isso causa um incômodo que acaba vindo à tona na primeira 

entrevista com a psicóloga e vem sempre uma angustia de ter se deparado com temas para os 

quais eles não estavam ainda preparados. Dessa maneira, ela afirma que o primeiro dia da 

avaliação é atravessado por essa questão, o que ela acredita ser um fator negativo no processo 

de preparação dos pretendentes – sabe qual é a preparação? É assim no susto, no impacto, o 

que eu acho um despreparo. Em uma tentativa de contornar essa situação que é estabelecida 

nos procedimentos dessa VIJ, a psicóloga começa a tratar com os pretendentes de temas como 

a origem da criança e a diferença em relação às suas vidas e de como seria se a criança tivesse 

sido gerada e nascida na família deles.  

As entrevistas dela são estruturadas de forma semidirigida e buscam propiciar aos 

pretendentes um espaço de escuta e fala, achando necessário incluir todos com quem a criança 

irá conviver. Nesse processo, procura entrar em contato com a história e rotina do casal e da 

família – pede para eles levarem fotos ou coisas representativas da história deles, com as 

noções que eles têm introjetadas de pai e mãe e com a forma que estabelecem a configuração 

dos papéis entre eles e no decorrer da vida de cada um deles. Especificamente sobre adoção, a 

psicóloga tenta entender os mitos, ideias, conceitos, contato e conhecimento que eles têm sobre 

o tema. Além de tocar em questões sobre o projeto de adoção na vida deles, se é de apenas um 

ou se é dos dois, se sustenta num desejo genuíno e não em questões para resolver através de 

um filho, e também como imaginam a chegada da criança, ela cabendo na vida deles, de como 

vão lidar com questões específicas ligadas à adoção, por exemplo, de como contar para essa 

criança ou não se ela é adotiva.  

Outro aspecto presente que a psicóloga acredita ser um ponto importante da preparação 

dos pretendentes, nessa fase do processo de adoção, é oferecer a eles informações e dados de 

realidade. Dessa maneira, ela conta exemplos de casos que acompanhou, fala do processo em 

si, de como irá transcorrer e de fatos como a possibilidade de mudança do perfil da criança ao 

longo do tempo de espera após a habilitação e da reavaliação que existe a cada dois anos. Ela 

considera que quanto mais os pretendentes estiverem informados, menores serão as fantasias e 

a ansiedade no período entre a habilitação e a chegada da criança. Também recomenda que 
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procurem algum grupo de apoio à adoção. A psicóloga acredita que nesse período, eles ficam 

num certo limbo, eles ficam numa espera que às vezes é muito longa e sem ninguém falar nada 

do que vai acontecer.  

- V3: as entrevistas do estudo psicológico se desenvolvem de uma forma livre. Não situa 

um tempo médio de realização, afirma que até mesmo na primeira entrevista, decisões podem 

ser tomadas – pode fazer uma entrevista, uma primeira entrevista e ver que a coisa não está 

boa e encaminhar, se você acha que dá para investir. Se você acha que a coisa está muito ruim, 

você já pode ser desfavorável numa primeira entrevista. Muitas vezes quando são feitos 

encaminhamentos, a avaliação só é retomada na condição da realização dos mesmos, vou fazer 

as entrevistas dali seis meses, oito meses, um ano, às vezes volta em um ano. Já tive caso que 

ficou dois anos e que eu não fui favorável, ficou dois anos em terapia, foi em grupo de apoio.  

Ao falar dessa fase do processo de adoção a psicóloga da V3 ressalta mais as 

dificuldades que encontra na execução desse trabalho – essa coisa do cadastro, eu acho que de 

todas as avaliações é a mais difícil; é o que dá mais trabalho, aliás a entrevista de habilitação, 

essas entrevistas é um trabalho muito difícil. Destaca a dificuldade em avaliar o casal, pelo fato 

dos dois muitas vezes não terem um consenso quanto à ideia, vontade e concepção em relação 

à adoção, porque o casal às vezes pode estar indo em caminhos absolutamente opostos.  

Outro ponto trabalhoso é a ideia que muitos pretendentes têm, de que o profissional está 

ali para dificultar a concretização do desejo deles. Acredita que isso esteja relacionado com o 

histórico de frustrações tidas nas tentativas não bem-sucedidas de ter a criança pela via 

biológica e que veem a criança vinda da adoção como esse presente que a reprodução assistida 

não foi capaz, o médico não foi capaz de entregar, mas o juiz pode ser capaz de fazer isso. 

Dessa maneira, as profissionais da equipe técnica seriam um obstáculo nesse caminho.  

Assim, ela acredita que parte do trabalho nessa fase é conscientizá-los de que a criança 

da adoção não pode estar no local do filho por exclusão. No sentido em que se tentou pela via 

natural, pela reprodução assistida e não deu certo, então, a última alternativa é a adoção – eles 

podem chegar com essa ideia aqui? Podem, mas isso vai ter que ser descontruído ao longo do 

tempo, minimamente isso não pode permanecer; a gente falava muito, criança não é presente, 

porque presente a gente deixa de lado no canto, a gente devolve, troca. Criança não é presente. 

Por consequência dessa ideia, ela tem a percepção que muitos acreditam que os resultados do 

estudo psicológico serão favoráveis, negando a complexidade envolvida no processo ou a 

realidade de estarem em uma posição que serão avaliados. Dessa forma, ela diz que por isso 

existe a necessidade de se repetir para eles que existe a possibilidade de não serem habilitados. 
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Muitas vezes como resultado dessa falta de contato com a realidade do processo pelo 

qual serão submetidos, os pretendentes apresentam algumas inadequações no contato com a 

psicóloga. Como por exemplo, perguntar qual é a resposta que devem dar frente a certa 

pergunta, entregar um currículo profissional como resposta a uma solicitação de relato de 

histórico de vida ou de acreditar que o fórum tem o dever de acatar um direito parecido com o 

do consumidor no seguinte sentido se eu tenho direito, eu vou ter. Devido a isso, ela afirma que 

parte do trabalho dela é ter que conscientizar, que o fórum não é um supermercado que funciona 

a partir da lógica: eu chego, tenho dinheiro, compro, escolho e levo para casa. De acordo com 

ela, essa ideia acaba revelando muito essa visão de sociedade de consumo. Eu chego, estou aqui 

diante de você, eu quero um filho, por que que eu não posso ter? Por conta disso muitas vezes 

existe uma dificuldade não somente de entrar em contato com alguns aspectos envolvidos na 

adoção, como também em compreender a razão de um encaminhamento para psicoterapia.  

Ela entende como consequência disso, que se gera outro desafio nessa etapa da avaliação 

que é fazer com que os pretendentes saiam um pouco de um estado de idealização e entrem em 

contato com a motivação que os levaram até ali. Nesse processo, percebe que existem muitos 

pretendentes que buscam realizar necessidades infantis por meio da adoção e que outras 

necessidades precisam prevalecer. Ela acredita que os desejos infantis, se só têm esses desejos, 

e não predominam outras necessidades, aí realmente essa adoção não vai dar certo e que parte 

do processo é realizar um luto dessas necessidades e que tem gente que consegue fazer isso, ou 

conseguiu, ou foi amadurecendo e tem gente que não. 

Para ela, a não habilitação de um pretendente gira em torno tanto pelo não cumprimento 

de um encaminhamento solicitado pela psicóloga quanto por razões específicas de cada casal 

ou indivíduo. Como por exemplo, apresentação de transtornos de personalidade, questões 

psiquiátricas, dificuldade de elaboração de lutos necessários como de um filho morto ou a idade, 

um casal que está casado há 40 anos, está com 68 anos e agora que está envelhecendo quer 

um filho.  

- V4: o estudo psicológico nessa comarca acontece após a avaliação da assistente social 

e, de acordo com a psicóloga, fica em torno de questões ligadas à preparação para adoção.  Dois 

encontros são realizados. Em se tratando de casal, o primeiro dia é dividido em dois momentos, 

um com o casal e o outro com cada indivíduo separadamente. Isso dura em torno de duas horas 

e meia, sendo que as individuais tomam a menor parte do tempo. A segunda entrevista acontece 

com o casal. Quando percebe que há necessidade, a psicóloga realiza mais um encontro. 
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Contudo, ela ressalta que procura fazer em apenas dois por razões de agenda, senão minha 

agenda começa a ficar encalacrada.  

Na primeira entrevista a psicóloga busca conhecer mais sobre alguns aspectos gerais da 

vida do casal e de cada um separadamente. Em relação ao casal, toca em pontos como: qual é 

a história desse casal, quanto tempo estão juntos, como é a vida deles socialmente, (...) quais 

são os acordos que eles têm de organização da casa, de lazer, de apoio profissional de cada 

um. Individualmente, uma coisa mais breve da vida pessoal de cada um, como é sua linha de 

vida, como foi a sua criação, como foi seu histórico, suas relações com seus pais, com a sua 

família, como é hoje. Com o intuito de dar subsídios para trabalhar alguns tópicos específicos 

na segunda entrevista, ela aborda também nesse primeiro encontro um pouco sobre questões 

ligadas à motivação e ao perfil desejado da criança.  

No segundo dia ela aprofunda a reflexão sobre esses dois pontos falados anteriormente. 

Com relação à motivação, ela procura trabalhar alguns aspectos que considera serem básicos: 

o que motiva, como é que está essa questão de não poder ter filho, como é que é criar um filho 

que não é seu, que vai se tornar seu, mas ainda num primeiro momento ele não vai ser seu. 

Outro que ela entende ser importante é se a adoção é um desejo compartilhado pelo casal ou de 

apenas um deles, um ponto que eu olho com bastante cuidado essa questão da motivação, ela 

é comum? Ela está em comum acordo? É um desejo de ambos mesmo? Ou é uma manutenção 

de uma relação do casal? Dependendo do que surgir, esse é um ponto que a leva ser 

desfavorável à habilitação ou realizar um encaminhamento para terapia familiar. Afirma que 

dificilmente é desfavorável em um primeiro momento porque prefere dar um tempo maior para 

refletirem. Assim, indica que leiam livros, assistam filmes e participem de palestras ou grupos 

de apoio à adoção – ‘vai estudar e daqui seis meses vocês voltam, porque senão vou ter que ser 

desfavorável a habilitação de vocês, porque ainda têm muita coisa que precisam digerir que 

precisam olhar e ver se é isso mesmo que vocês querem’. 

O outro ponto abordado na segunda entrevista se desenvolve de acordo com o perfil 

desejado pelos pretendentes. Casos em que o perfil escolhido seja bebê, a reflexão fica mais 

curta. Acima de quatro anos, aprofunda mais essa reflexão – se um casal quer um até 4, 5, 6 ou 

8, 10 anos, (...) aí eu entro, eu aprofundo um pouco mais nessa reflexão. Detalha temas como: 

os motivos que levam a uma destituição do poder familiar apresentando alguns casos da VIJ, 

as histórias comuns da origem dessas crianças, as condições das instituições de acolhimento do 

município, as vivências nessas instituições e as marcas dessas histórias e vivências. Depois 

tenta refletir com eles como seria a chegada dessa criança na vida deles por meio de 
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questionamentos de situações específicas e de cenários hipotéticos. Como por exemplo, como 

é que vai ser essa criança na sua casa? Como que é para você enfrentar uma criança que vai 

vir com tais e tais marcas?; e que recurso você vai ter para poder lidar com uma criança que 

faz x, que faz y?  

De acordo com a psicóloga, essas situações são trazidas para que eles consigam entender 

que existe algo para além do que é dito ou feito, eu vou trazendo, eu vou ouvindo o que que eles 

falam, porque assim, o que que eu quero com esse exemplo? Olhar para além disso, o que que 

tem além. Principalmente para entender se o casal ou pretendente consegue compreender a 

criança, eu quero ver se o casal consegue ir além de ‘essa criança está fazendo manha’, porque 

eles vão ter que enfrentar uma realidade que eles vão ter que ser capazes de ler aquela criança; 

lidar com os desafios que elas vão submetê-los; e se responsabilizar pelo futuro da criança, o 

quanto também, eles se responsabilizam como o ambiente familiar, por futuros deslizes que 

possam acontecer com aquela criança. Depois dessas reflexões, ela entra no assunto da 

revelação, como, o quê e quando vão contar para criança.  

- V5: a psicóloga da V5 afirma que essa fase da habilitação é uma das ações mais difíceis 

para ela. Ela fica receosa por trabalhar com algo que irá demorar muito tempo para se 

concretizar, podendo mudar e acontecerem muitas coisas nesse espaço entre a avaliação e a 

chegada da criança – avaliar uma coisa que não está acontecendo naquele momento e ainda 

vai acontecer, dali sabe deus quanto tempo; eu acho uma situação muito delicada, muito difícil 

de avaliar.  

Por conta de uma demanda de trabalho muito grande, ela realiza normalmente um 

encontro com os pretendentes que dura uma manhã inteira. Efetua mais entrevistas caso perceba 

que esteja com um caso um pouco mais complicado. Nessa entrevista busca contemplar pelo 

menos os aspectos básicos da questão da adoção, mas que não teria tempo para realizar uma 

avaliação mais aprofundada.  

Ela percebe que existe muita ansiedade e angústia por parte dos pretendentes nessa fase. 

Principalmente por alguns virem com uma história longa de tentativas de inseminação 

artificial, fertilização in vitro, alguns abortos, tentativas de conseguir engravidar e depois 

abortos espontâneos. Relata que a maioria desses pretendentes que vêm com esse histórico 

querem bebês, o que acaba acarretando em uma longa espera, seis a sete anos. Por conta disso, 

procura conversar muito sobre essas questões na entrevista. Particularmente, quando percebe 

que os pretendentes querem aumentar a faixa etária da criança por medo dessa espera:  

‘vamos mudar o perfil, vamos aumentar a idade da criança para ver se vem mais 

rápido’. E aí você tem que conversar, trabalhar; você dá conta de uma criança maior? 
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É isso que você quer? É isso o seu desejo? Você consegue se ver com uma criança de 

6, 7 anos? Porque senão, é pegar para devolver.  

 

Com base nessa entrevista, caso ela perceba que os pretendentes tenham algumas 

questões que precisam ser trabalhadas, faz encaminhamentos para grupo de apoio à adoção ou 

psicoterapia e solicita uma nova avaliação. Existe também a possibilidade de ser favorável à 

habilitação e ainda fazer encaminhamento para grupos de apoio à adoção. Especificamente 

quando acredita que as pessoas só precisam ser um pouco mais esclarecidas, mas não é nada 

que vá interferir de forma negativa no processo de adoção. Ela diz ser muito raro ser 

desfavorável nesse primeiro contato e que acredita ser importante dar uma segunda 

oportunidade para a pessoa, fazendo orientações e encaminhamentos. Contudo, caso voltem da 

mesma maneira, dizendo que não conseguiram fazer o que foi pedido, então não vê outra 

alternativa a não ser pelo posicionamento desfavorável em relação à habilitação deles. 

As psicólogas de todas as VIJ pesquisadas, ao falar sobre o estudo psicológico da 

habilitação, reiteram seu caráter avaliativo sem desvincular a importância da presença dos 

aspectos preparativos. Esses outros elementos estariam diretamente ligados às dimensões 

psíquicas e subjetivas da adoção que começam a se revelar de uma maneira mais clara nesse 

percurso. Os encontros proporcionados por esse estudo acabam se tornando um local em que 

os pretendentes começam a lidar de forma mais direta com esse lado da adoção junto a um 

profissional especializado. Torna-se para muitos o espaço em que entram em contato pela 

primeira vez com questões psíquicas não somente ligadas à adoção, mas também individuais, 

do casal ou referentes à família. 

Percebe-se que algumas psicólogas conseguem realizar um trabalho com um 

aprofundamento maior nessas questões do que outras, contudo todas precisam suscitar materiais 

que possam embasar uma posição favorável ou não em relação à habilitação dos pretendentes. 

Para tanto, elas precisam necessariamente tocar em pontos importantes da dimensão psíquica 

da adoção. Em certa medida, a forma como esses conteúdos são trabalhados pode ser um 

importante passo na preparação desses pretendentes ou na oferta de subsídios necessários para 

justificar o encerramento do processo de adoção. Na seguinte fala da psicóloga da V2 mostra-

se a importância desse estudo psicológico frente ao objetivo principal que não pode ser 

confundido como sendo algo a dificultar ou não a realização dos desejos dos pretendentes a 

serem pais e/ou mães, mas sim de verificar se estariam aptos psicologicamente, frente ao 

atendimento das necessidades das crianças que irão adotar:  
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a gente tem uma responsabilidade como equipe técnica quanto à destinação melhor 

possível para essa criança. Então, a gente tem que de fato participar de um jeito mais 

compromissado com a habilitação dos casais ou não habilitação. Se o casal não reúne 

condições que você entende como possíveis para fazer uma boa adoção, com um bom 

prognóstico, você tem que se posicionar em relação a isso. 

 

Essa responsabilidade se remete não somente a definição de um parecer para embasar 

um relatório destinado a um juiz ou uma juíza, mas também em relação aos sujeitos que estão 

passando pelo processo de habilitação e principalmente às crianças que vão ser colocadas para 

adoção. Esse contato com os pretendentes nas entrevistas, instaura um local de fala e escuta, 

que não tem como ser tratado apenas como um inquérito que visa coletar informações, para 

elaborar de maneira objetiva uma posição a respeito de ser favorável ou não à inclusão dessas 

pessoas em um cadastro. Nesse momento existe uma necessidade de se aprofundar em certas 

temáticas relativas a parentalidade adotiva, que suscita conteúdos subjetivos que dão um outro 

caráter e contorno a essa avaliação. O posicionamento do profissional de psicologia frente a 

esse material e a esses sujeitos de fala, pode ser em si um elemento importante de preparação 

desses pretendentes. 

Ao tratar sobre o papel do psicólogo em avaliação psicológica no contexto do judiciário 

e especificamente na atuação em perícias ligadas à Vara de Família, Shine (2005) diz que o 

objetivo do trabalho se volta à uma demanda relativa ao Direito e que o objeto a ser investigado 

seria um sujeito. De acordo com Shine, nesse cenário existe o operador do Direito, o psicólogo-

perito e o sujeito-periciando, estabelecendo assim “uma relação de trabalho que opõe dois 

sujeitos, mas que implica um terceiro – o operador do Direito” (p. 04). Como consequência 

disso que ele chama de triangulação, o autor afirma que a relação entre psicólogo-perito e 

sujeito-periciando “será permeada por intenções conscientes de simulação e dissimulação no 

limite da possibilidade de resguardar seus próprios interesses. Portanto, este cenário é bastante 

distinto da relação de ajuda própria do trabalho psicológico em enquadre clínico” (p. 04). Essa 

relação se estabeleceria por conta que o sujeito-periciando teria como objetivo fazer com “que 

o interlocutor (psicólogo) seja o intermediário de uma boa resposta ao destinatário último 

(operador do Direito) da informação relevante” (p. 04). 

Contudo, embora a equipe técnica da VIJ esteja nesse mesmo enquadre do judiciário, 

não se pode limitar sua atuação aos mesmos critérios e objetivos apresentados por Shine (2005) 

referente às Varas de Família. A partir disso, sem especificar qual seria a área de atuação dentro 

do judiciário, Saraiva (2014) insere a avaliação psicológica em uma zona de desconforto do 

psicólogo, justamente por existir esse contraste entre a exigência objetiva do Direito e a 
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perspectiva subjetiva da Psicologia – “espaço do sensível e da singularidade, da experiência 

irredutível a generalizações e antecipações” (p. 323). Dessa forma, o autor aponta para a 

existência de uma oposição entre esses dois campos, do Direito e da Psicologia, que acaba 

criando “um dilema de natureza ética” (Saraiva, p. 323). 

Nesse sentindo, ao tratar sobre o enquadre de atendimento de crianças no contexto da 

VIJ, Ishara (2016) ressalta que a psicologia jurídica tem uma interface com a clínica. Ela destaca 

que essa clínica vem do termo que tem “significado originário de inclinar-se, entendendo que 

o clínico ao mesmo tempo em que atende, diagnostica e pesquisa” (p. 91). A autora propõe 

eixos do enquadre de atendimento de crianças na VIJ feitos como uma reação a essa zona de 

desconforto apontada por Saraiva (2014) e de uma necessidade “de pensar e estruturar um 

enquadre que respondesse à demanda institucional, oferecendo melhores subsídios à tomada de 

decisão judicial e, por outro, representasse uma intervenção em relação ao sofrimento e às 

questões trazidas pelas crianças” (Ishara, p.91). Assim, Ishara discute que o profissional da 

Psicologia diante das entrevistas realizadas no contexto da VIJ, mesmo sendo dentro do âmbito 

do judiciário, não pode se afastar totalmente dessa relação de ajuda que Shine (2005) restringe 

ao campo da Psicologia Clínica.  

Considerando o contexto do estudo psicológico de pretendentes à adoção, o profissional 

teria uma responsabilidade em inserir uma criança em uma nova família e isso envolve 

invariavelmente desenvolver uma relação com os pretendentes que supere justamente essa 

oposição entre psicólogo-perito e sujeito-periciando citada por Shine (2005). De acordo com 

Saraiva (2014), o trabalho da equipe técnica da VIJ na habilitação para adoção se direciona no 

sentido de propor aos pretendentes “uma reflexão sobre vinculação adotiva” (p. 325). Isso se 

daria dentro de uma posição ética que visa dois pontos principais “reverter o quadro de 

abandono e institucionalização” (p. 325) das crianças e “atribuir legitimidade à filiação adotiva” 

(p. 325).  

Sobre o profissional de Psicologia nessa fase da habilitação, Paiva (2005, 2008) afirma 

que existe uma demanda em propiciar aos pretendentes uma escuta em que possam se colocar 

como sujeitos, com uma dimensão subjetiva direcionada à razão pela qual abriram uma petição 

à adoção. Dessa maneira, o processo de habilitação seguiria em uma direção para conseguir 

implicá-los em “seus atos e auxiliá-los a interrogar e, se possível, ressignificar as razões que 

provocaram a abertura do procedimento processual” (Paiva, 2005, p. 74). Segundo a autora, 

esse enquadre em que possibilite uma relação de fala e escuta entre pretendentes e psicólogos 

jurídicos “configura por si só uma intervenção e, muitas vezes, algo novo acontece após esses 
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contatos” (Paiva, 2005, p. 74). A partir disso, um possível posicionamento dos pretendentes de 

falta de espontaneidade e com um discurso engessado com intenção de ser bem julgado 

judicialmente, pode ceder lugar a uma vinculação entre pretendente e psicólogo que favoreça 

“um contato mais franco, autentico e revelador de significados (conscientes e inconscientes)” 

(Paiva, 2008, p. 101). 

As psicólogas das equipes técnicas das VIJ pesquisadas relatam que nas entrevistas do 

estudo psicológico os conteúdos levantados ficam mais em torno da dinâmica e história do 

núcleo familiar em que a criança será inserida, assim como das motivações que os levaram a 

efetuar o pedido de adoção. Essas temáticas estão relacionadas aos critérios relativos ao estudo 

psicológico comumente utilizados por psicólogos na habilitação dos pretendentes, como consta 

nos resultados da pesquisa com psicólogas de VIJ e da revisão bibliográfica do estudo de 

Oliveira (2014). Os critérios seriam:  

os motivos que os levaram a recorrer à adoção, como lidam com a infertilidade, a 

fantasia da criança idealizada, os medos, angústias e resistências mobilizadas no desejo 

da adoção e o respeito à história pregressa da criança, tanto para o par conjugal quanto 

para os indivíduos que compõem o casal, bem como a dinâmica conjugal, a 

possibilidade de exercerem as funções parentais e os elementos que atravessam o grupo 

familiar (p. 77). 

 

A pesquisadora observou que de alguma maneira “esses critérios são priorizados por cada 

participante, de maneira distinta, levando-se em conta as experiências pessoais, o aprendizado 

adquirido pela prática profissional e os conceitos de família internalizados” (Oliveira, p.77). 

Em relação às motivações, as profissionais de todas as comarcas apontam a infertilidade 

como sendo a causa principal da procura da maioria dos pretendentes pela adoção. De acordo 

com a P2 da V1, essa situação de malsucedidas tentativas de gravidez suscita o surgimento de 

feridas narcísicas e um sofrimento que muitos casais carregam à essas entrevistas, chegando 

muito sofridos, muito machucados por um histórico de insucessos, de tentativas muito 

fracassadas (P2V1). Frente a isso, ela ressalta a importância de trabalhar essa questão com eles 

– imagina, você ter que trabalhar com isso. Do mesmo modo, Goes (2014) chama a atenção 

para um “trabalho a ser feito com os pretendentes em relação ao próprio histórico de sofrimento 

deles” (p. 203), visto que “é preciso trabalhar de antemão com os pretendentes, para que possam 

preencher o ‘berço’ vazio com uma criança ‘real” (p. 203) 

Nessa mesma direção, a psicóloga da V2 fala que a adoção se apresenta para muitos 

pretendentes como plano B, apesar de relatarem que a ideia estivesse presente mesmo antes das 

tentativas não bem-sucedidas de gravidez. Ela acredita que essa seja uma maneira tanto de 

construir uma reparação quanto de afirmar que não estão ali por necessidade, mas por desejo. 
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Falas como sempre pensei e sempre quis fazer uma adoção seriam a seu ver uma construção 

meio reparatória de uma certa maneira ou um jeito de dizer que não está ali por uma 

necessidade, porque deu tudo errado. Há assim uma necessidade de não apenas acolher o 

sofrimento trazidos por esses pretendentes, como também de torná-los conscientes da 

relevância de se fazer uma elaboração dessas perdas e um luto desse filho biológico.  Ghirardi 

(n. d.) mostra o risco existente quando isso não acontece, como pode ser conferido nesse 

seguinte trecho:  

na ausência dos lutos, a experiência adotiva estará irremediavelmente ligada às perdas. 

Nesse contexto, a criança tapa a ferida narcísica dos pais desde que preencha 

expectativas idealizadas, custo que terá que pagar para ser aceita e incluída em seu 

imaginário. Contudo, essa posição exigida da criança não se dá sem perdas essenciais 

para a constituição de seu psiquismo e de sua subjetividade. Alijada das expressões que 

refletem sua singularidade, não lhe é possível ascender à sua própria dimensão 

desejante. Como marca da diferença e da alteridade, poderá restar-lhe um lugar de 

inquietante exterioridade (p. 07). 

 

Além da infertilidade, a P1 da V1 percebia uma dificuldade que alguns pretendentes 

tinham em diferenciar se realmente queriam ser pais ou se queriam fazer uma boa ação. 

Existindo portanto, uma ausência de clareza, se a adoção pretendida estava acontecendo para 

se fazer uma caridade ou se tornar pai e/ou mãe de uma criança. Ao tratarem sobre indicadores 

favoráveis e desfavoráveis na construção filial na adoção, Moraes e Faleiros (2015) destacam 

que o fator “ajudar o próximo” foi um “forte indicativo para a devolução de crianças” (p. 98). 

Principalmente por essa motivação não conseguir sustentar a fase de adaptação, em que as 

ambiguidades dessa relação começam a aparecer. Dentre os aspectos considerados na avaliação 

de uma das psicólogas entrevistadas por Oliveira (2014) está justamente se existe “um desejo 

parental dissociado do sentimento de benevolência” (p. 79) por acreditar que esse seja um fator 

ligado à devolução. Revelando assim a importância de se esclarecer, que adotar uma criança 

não é um ato de caridade, mas sim tornar uma criança membro de uma família.  

No que tange as motivações inconscientes, a P2 da V1 aponta que a motivação pode 

estar conectada a uma busca do casal de solucionar questões referentes ao relacionamento deles 

– às vezes até nas relações que eles mantêm, no engendramento das relações e de repente o 

buraquinho, um espaçozinho que tem ali que parece que precisa ser ocupado, tamponado pela 

criança; às vezes é uma rede de relações e de intrigas e de conflitos e tem um lugar que essa 

criança vem para fazer uma colagem. Como não conseguiram pela via do filho biológico, 

procuram essa solução, na criança, pela via da adoção. Nesse mesmo sentido, ao falar de uma 

busca da realização de desejos infantis, a psicóloga da V3 conecta a motivação a algo 
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relacionado ao indivíduo. De alguma maneira isso traz uma expectativa que não 

necessariamente será realizada e que tem que ser elaborada para que um desejo genuíno de 

querer ser pai e/ou mãe de uma criança possa prevalecer nesse processo.  

Em um sentido parecido, a psicóloga da V4 chama a atenção para quando o desejo está 

presente em apenas um membro do casal. Ela acredita que esse cenário seria ruim mesmo com 

filhos biológicos, mas que na adoção teria um peso ainda maior – isso para mim é um fator 

desfavorável para uma adoção, é desfavorável para paternidade e maternidade de maneira 

geral, mas acho que isso na adoção toma dimensões maiores. Ela afirma que o desejo tem que 

ser pela criança e pela própria pessoa em se tornar pai ou mãe dessa criança e não apenas para 

satisfazer o desejo do/a cônjuge. Em relação a isso, Levinzon (2014) aponta que tanto o 

problema conjugal quanto à divergência em relação à adoção podem ser um risco no que tange 

o sucesso ou não da adoção. Devido ao fato da criança poder sentir “essas questões como se 

fossem indícios de rejeição a ela e pode desenvolver uma serie de comportamentos turbulentos 

ou provocativos em função disso” (p. 36).  

Percebe-se, que existe uma variação entre as psicólogas entrevistadas, quanto ao tempo 

disponível para lidar com os conteúdos mobilizados nas entrevistas do estudo psicológico. De 

alguma maneira isso parece refletir no aprofundamento dado nas temáticas tratadas, 

conseguindo alcançar uma reflexão maior às que podem contar com maior tempo de realização 

do estudo. A psicóloga da V1 foi a única que relatou ter uma liberdade no que tange ao tempo 

a ser trabalhado com os pretendentes. A da V2 fez uma crítica quanto a rigidez do cumprimento 

do prazo de 45 dias que acaba afetando a forma como gostaria de realizar seus estudos. As das 

VIJ 4 e 5 foram as que apresentaram maior restrição quanto essa questão que parece estar 

relacionada com a demanda muito grande de trabalho referentes a todos os casos que precisam 

atender. A da V3 foi a única que não fez referência a essa questão de tempo.  

É válido ressaltar, mesmo aquela que relatou não ter problema algum quanto à 

disponibilidade de tempo, quando os pretendentes trazem conteúdos que fogem do escopo do 

trabalho a ser realizado na VIJ, entrando em uma seara mais relativa à área propriamente dita 

da Psicologia Clínica, encaminhamentos são realizados para tratarem de tal material em um 

lugar específico fora do judiciário. A P2 da V1 afirma que embora as entrevistas não tenham 

um objetivo terapêutico, elas propiciam um ambiente favorável à emersão de material psíquico 

que necessita ser tratado em um outro contexto. Como pode ser constatado na seguinte fala: 

 no fundo não era um foco terapêutico de modo algum, mas as intervenções com cunho 

realmente compreensivo, de entender o que estava se passando com esse casal até para 

significar o pedido de adoção que era isso a minha questão, eu precisei ouvir tudo 
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aquilo que eles estavam falando (...) eles entenderam que realmente tinham algumas 

questões a serem trabalhadas e que fugia ao nosso campo da adoção e que precisava 

mesmo terem uma terapia, alguém que pudesse ajuda-los. A gente deu uns 4, 5 meses 

para eles cuidarem um pouco disso, e eles já tinham cuidado boa parte também aqui. 

Eu percebi que foi aqui que a torneira abriu e começou a vazar, começou a aparecer e 

era importante que viesse mesmo. E eles foram numa boa assim, eles aderiram bem, 

eles foram bem sensibilizados com esse trabalho 
 

Mesmo a psicóloga da V5, que tem uma restrição relativa a duração do contato com os 

pretendentes, demonstra uma preocupação em oferecer um espaço para que eles possam tratar 

de questões específicas, que poderiam interferir na adoção. Devido a isso, a V5 está buscando 

fechar parceria com uma universidade, para colaborarem com a execução dos grupos 

preparatórios e também abarcarem demandas de atendimentos de casais ou de pessoas que 

necessitam de um acompanhamento mais individualizado – às vezes tem umas questões muito 

peculiares que precisam mesmo de um atendimento individual. 

Contudo, é válido ressaltar que não são todos os profissionais das equipes técnicas, que 

entendem a fase avaliativa como local privilegiado a ser oferecido aos pretendentes para se 

tratar de temáticas mais subjetivas relacionadas à dimensão psíquica da adoção. Como destaca 

a psicóloga da V2 nas seguintes falas se referindo a outros técnicos: 

- Até hoje é uma questão assim meio que um buraco negro dentro das equipes técnicas 

(...) ainda não é uma questão que esteja bem resolvida ao longo dos anos, essa questão 

do cadastro de pretendentes. Ainda vejo que há lugares que entendem que é uma coleta 

de dados essa entrevista, é uma entrevista só, e que só coisas absurdamente graves são 

consideradas como impedimento para uma adoção; 

- Não é um consenso. Inclusive, assim, como eu acabo tendo acesso a processos que 

foram atendidos por outras profissionais (...) eu vejo que a avaliação também é muito 

rasa, é uma coleta de informações, de dados sobre aquela família, sobre o casal e não 

necessariamente muita orientação em relação às questões da adoção. 

 

Além disso, a psicóloga da V2 acredita que a falta de experiência, de repertório, atrapalha um 

pouco na própria orientação aos casais e que quem tem mais experiência de trabalho nessa 

área na VIJ ou quem acredita que essa fase também tem o propósito de preparação é quem 

consegue ajudar nessa preparação. Em relação a essa abordagem mais subjetiva de ordem 

preparatória na fase da habilitação, Goes (2014) faz a seguinte afirmação: 

entendemos que a devolução pode ter uma relação direta com o processo de habilitação 

e avaliação dos pretendentes. Não no sentido de dizer que foi feita uma ‘boa ou má’ 

habilitação. Afinal, não se trata de um aspecto tão objetivo, nem sequer de atribuir 

‘culpa’ a quem quer que seja. Mas, deve-se explicitar a necessidade que as avaliações 

sejam criteriosas, com vistas a inverter o modelo pré-estabelecido de perguntas e 

respostas, na direção de uma maior capacidade de ‘escuta’ e de ‘percepção’ do ‘não 

dito’. E, nos casos em que se percebam ‘dificuldades’ (nas motivações, nas relações 

conjugais, na condução do processo, no entendimento sobre a adoção, entre outras 
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questões) é necessário investir, de diferentes formas, para um melhor preparo dos 

adotantes. Entretanto, destacamos o imperativo de que os avaliadores, ‘muitas vezes 

vistos como inimigos dos pretendentes’ – o que não o são, sendo muito difícil ocupar 

esse lugar – ‘se autorizem’ para a evidente e óbvia condição de ‘não habilitar’ aqueles 

que ‘não tenham condições’ para o exercício da parentalidade (p. 203). 

 

Outro tópico importante trazido pelas psicólogas é a oportunidade de apresentar dados 

de realidade relacionados a alguns assuntos importantes da adoção, como o perfil da criança a 

ser definido, tempo de espera entre uma possível inserção no cadastro e a chamada para 

conhecer uma criança e como pode se dar o encontro com a criança. A P1 da V1 e a psicóloga 

da V4 falam de uma idealização dos pretendentes ao limitar o perfil a bebês, sem problemas de 

saúde e com restrições quanto ao uso de álcool e outras drogas feitos por seus pais biológicos. 

A P1 aponta que pais usuários de drogas é muito comum e que fazer esse tipo de ressalva é 

idealizar um bebê muito lindo, saudável, sem nenhum problema, que veio de uma mãe que 

simplesmente não quis, ignorando assim o histórico de dor e sofrimento que normalmente as 

crianças passam antes de chegar até os pretendentes. Contudo, ela acredita que conforme eles 

vão entrando em contato com informações e se preparando para a adoção, essa ideia vai se 

modificando e inclusive tendem a ampliar a faixa etária da criança.  

Em relação ao tempo de espera, as psicólogas afirmam que é um tempo onde 

normalmente os pretendentes procuram se preparar para a chegada da criança e a lidar com a 

espera, principalmente frequentando GAA. A psicóloga da V2 afirma que recomenda que 

participem desses grupos e que do ponto de vista do trabalho na Vara, a gente não faz mais 

nada com esses casais. Além de os orientar que podem a qualquer momento procurar a VIJ 

para fazer qualquer modificação em relação ao perfil ou ao pedido da adoção, afirmando para 

eles que o tempo faz mudar algumas coisas dos projetos que a gente tem.  

Nessa fase, algumas psicólogas abordam com os pretendentes alguns aspectos referentes 

a como pode se dar o encontro com a criança. A P1 da V1 fala que eles perguntam, tiram dúvidas 

e apresentam uma curiosidade sobre como será esse futuro encontro:  

‘o que pode acontecer?; pode ser que vai me testar?; vai fazer xixi na cama?’; e enfim 

uma série de coisas que podem acontecer no começo, passar mal, ficar febril, tem 

alguns que ficam assustados, tem outros que não (...) não consegue dormir, fica com 

medo à noite, essas coisas.  

 

A psicóloga da V3 acredita que esse é um outro momento de preparação e que de maneira geral 

os brasileiros se preparam mal. Principalmente por não terem a cultura de achar que as 

questões emocionais são tão importantes ou mais até do que as físicas. Devido a isso, frente a 

um pedido ou uma fala a respeito de terapia, as pessoas ainda reagem com surpresa, sem dar o 
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devido valor ao encaminhamento e ainda relacionando terapia à questão da loucura – isso eu 

acho complicado porque quando a gente fala de terapia, as pessoas arregalam os olhos, a 

gente ouve “ah, mas não estou louca” até hoje (PV3). Em relação a esses primeiros encontros, 

ela relata que procura tocar em alguns pontos com os pretendentes. Aborda que a criança pode 

não ter empatia no começo, pode rejeitar, levar um tempo para se aproximar e pegar confiança 

e que os pretendentes podem se decepcionar – eu já tive criança de um ano que atirava objetos 

no casal que a conheceu; não é assim tão simples, não é aquela coisa de braços abertos, não 

é ‘papai, mamãe’. Ela afirma que é um processo e que pode ser doloroso. Especialmente se os 

pretendentes tiverem necessidades muitos narcísicas. Dessa maneira, tende a ser doloroso se 

deparar com um outro que vai exigir dela, presença, tolerar frustração, adiar suas próprias 

satisfações ou nem ter as satisfações que achava que ia ter. Isso será mais difícil caso não 

estejam preparados a lidar com essas situações que podem acontecer no encontro com a criança, 

tema a ser abordado no próximo tópico. 
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7 A APROXIMAÇÃO E O ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA 

 

 

Após concedida a habilitação, os pretendentes aguardam até serem chamados para 

conhecer alguma criança que foi liberada para colocação em uma outra família. A duração desse 

período entre a entrada no CNA e a chamada vai depender do número de pretendentes no 

cadastro e da existência de uma criança ou grupo de irmãos com determinação do(a) juiz(a) 

para desacolhimento, que tenha o mesmo perfil traçado por eles. É pertinente repetir que em 

todas as VIJ pesquisadas, a liberação da criança não depende da finalização do processo de 

destituição do poder familiar, como foi informado na descrição das VIJ e que obrigatoriamente 

os pretendentes precisam ser informados como está a situação legal da criança.  

A fase de aproximação se refere ao período entre a ligação telefônica avisando sobre a 

possibilidade em conhecer alguma criança e o momento em que esta criança sai da instituição 

de acolhimento e se muda para a casa do(s) pretendente(s), iniciando assim o estágio de 

convivência. Na VIJ 1, 2, 3 e 5 a técnica de referência para realizar a aproximação e depois o 

acompanhamento do estágio de convivência é a que está responsável pelo caso da criança a ser 

inserida na nova família. Portanto, não necessariamente terá sido a mesma psicóloga que 

realizou o estudo psicológico da habilitação do(s) pretendente(s) a ser(em) chamado(s). A 

peculiaridade da V4 é que existe apenas uma psicóloga na equipe técnica da VIJ, sendo ela a 

responsável por toda a demanda do fórum.  

A seguir serão apresentados quais são os procedimentos utilizados por cada psicóloga 

tanto na realização da aproximação criança(s)-pretendente(s) como do acompanhamento da 

adaptação e da construção dos vínculos da nova família no estágio de convivência.  

 

 

7.1 Procedimentos de Aproximação 

O procedimento comum que acontece nas cinco VIJ pesquisadas é que a partir de uma 

determinação feita pelo/a juiz(a), de colocação de uma determinada criança ou grupo de irmãos 

em família substituta, a psicóloga responsável pelo acompanhamento da criança procura 

primeiro os pretendentes do CNA que são da mesma comarca. Caso não encontre nenhum, 

começa a expandir a busca para comarcas vizinhas, depois de cidades do estado de SP e por 

fim de outros estados. O primeiro pretendente encontrado, que tenha definido um perfil 

compatível com o da criança liberada para adoção, recebe uma ligação e nesse contato passa-
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se um pouco de informações sobre a(s) criança(s). Então, a psicóloga pergunta se tem interesse 

em saber mais sobre a criança ou de conhecê-la. A partir disso, cada psicóloga dá continuidade 

a seu modo. A seguir será apresentado como acontece com cada uma delas. 

- V1: embora a P1 não realize mais esse tipo de acompanhamento, ela relatou quais são 

os procedimentos que normalmente acontecem na comarca da V1. Após a ligação para o(s) 

pretendente(s), marca-se uma entrevista para falar sobre a criança passando informações como: 

o histórico da vida dela, porque ela foi parar no abrigo, dados, questão de saúde (...) situação 

legal. Quando têm no processo, mostram-se fotos da(s) criança(s). Ela pontua ser importante 

mostrar a foto para que o(s) pretendente(s) possam ter uma noção em relação a cor de pele da 

criança – como essa questão da cor da pele, a gente não sabe dizer, para nós a gente chama de 

pardo, mas é um pardo claro, então sei lá um traço ou outro. 

A partir disso, os pretendentes tendo interesse vão à instituição de acolhimento ver a 

criança. Ela diz que normalmente esse primeiro encontro é no serviço de acolhimento porque 

lá tem o monitoramento de quem conhece a criança, que está no contato diário. Então, vai 

saber dar um suporte no sentido de aproximar, de passar mais informações que eles queiram. 

Geralmente nesse primeiro momento a criança ainda não sabe do interesse do pretendente em 

adotá-la. As pessoas vão como se fossem voluntárias fazendo uma visita à instituição. A 

psicóloga justifica que esse anonimato seria uma atitude de cuidado com a criança para que ela 

não crie expectativas em relação aos pretendentes.  

Dependendo de como for essa primeira visita, marca-se uma outra entrevista com a 

profissional da equipe técnica. Se tiverem certeza no primeiro encontro, entra-se com pedido 

de guarda. Se não, fazem mais algumas visitas e vão fazendo um acompanhamento. Ressalta 

que também não pode se estender muito e que fazem uma certa pressão para eles decidirem o 

quanto antes. Dependendo do caso, alguns pretendentes pegam autorização para sair com a 

criança e que geralmente alguém da instituição vai junto nessa saída. Depois de decidido em 

dar continuidade ao processo, concedida a guarda, as crianças saem da instituição e vão para a 

casa dos pretendentes. 

A P2 faz alguns relatos distintos. Em relação à chamada dos pretendentes, pode 

acontecer por conta do contato que ela teve no processo de habilitação e pelo o que ela conhece 

da criança de arriscar em chamar alguém mesmo não tendo determinado o perfil equivalente ao 

da criança liberada. Quanto ao primeiro encontro, embora ela afirme que a maioria das vezes 

aconteça como foi relatado pela P1, pode ocorrer de várias maneiras e que vai depender 

principalmente da idade e situação da criança e do que for falado e combinado com os 
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pretendentes na entrevista que apresenta a história da criança. A psicóloga diz que pode 

acontecer no próprio fórum ou em algum outro lugar mais neutro. Normalmente ela ou a 

assistente social que acompanha o caso estão juntas no primeiro encontro. 

A P2 afirma que procura orientar os pretendentes que esse não é um momento mágico, 

que é algo a ser construído com a criança e que é bom eles ficarem atentos aos afetos que 

surgirem e as emoções que forem mobilizadas nesses primeiros contatos. Após esse primeiro 

encontro, ela verifica se pretendem dar continuidade à aproximação. Caso queiram, começam 

a decidir como isso vai acontecer: ir todos os dias ao abrigo, permanecer mais horas lá, pegar 

a criança para passear, passar final de semana, esticar no feriado. Então, se tudo ocorrer bem, 

fazem uma solicitação de audiência com o/a juiz(a) para pedir a guarda. Isso acontece quando 

começa a chegar um momento em que a criança não quer mais voltar para o abrigo, ela chora, 

ela começa se agarrar a eles. Ao ser questionada quanto tempo essa aproximação demora, ela 

responde que leva uns três dias, dependendo da criança – a criança está tão segura, que a 

criança fala ‘ah, você vai embora. Eu quero ir com você e tal’. 

- V2: a psicóloga chama os pretendentes para uma entrevista na qual passa todos os 

detalhes possíveis da condição e do histórico envolvendo aquela criança. Eles ficam sabendo 

sobre os motivos e como se deu o acolhimento, a situação legal, as condições emocionais e as 

dificuldades apresentadas pela criança – contando todos os dados e não omitindo absolutamente 

nada. Como os processos são digitalizados, eles contêm foto da criança que é mostrada para os 

pretendentes. Em relação a isso, ela percebe que existem algumas pessoas que fazem questão 

de ver essa foto antes de conhecer pessoalmente a criança e outras não.  

A partir disso, se os pretendentes mostrarem interesse em conhecer a criança, ela passa 

essa informação para o processo e encaminha para o/a juiz(a) solicitando autorização para eles 

irem à instituição de acolhimento. Somente depois de expedida a autorização, a equipe do 

serviço de acolhimento é avisada, ficando responsável de entrar em contato com os pretendentes 

para agendar uma primeira vista. Esse primeiro encontro também acontece de forma anônima 

para a criança. A psicóloga justifica que isso acontece para ela não criar expectativa e depois se 

frustrar, pois não se sabe se os pretendentes terão interesse e disponibilidade em prosseguir com 

o processo de adoção. E também por ser comum nessas casas de acolhimento a visitação de 

pessoas desconhecidas na condição de voluntárias. Devido a isso, as crianças estariam 

acostumadas com esse tipo de visita, não sendo estranho para esta criança que de repente vá 

aparecer um casal diferente lá, ela não vai achar isto ou aquilo.  
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Depois dessa primeira visita, os pretendentes entram em contato com a PV2 para dar 

uma posição se irão dar continuidade ou não com a aproximação. Optando pelo 

prosseguimento, as duas equipes técnicas, da VIJ e da instituição, começam a combinar como 

se dará os futuros encontros. A avaliação de como se desenvolve a relação pretendentes-

crianças fica a cargo da equipe do serviço de acolhimento, ficando a equipe da VIJ em uma 

posição mais de supervisão do caso – a gente tem muita notícia do que vai acontecer, mas tem 

coisa que a gente não faz diretamente. Em conjunto tentam pensar na aproximação de acordo 

com as características do caso, alinhando práticas mais adequadas às particularidades dessa 

criança, deste casal e o encontro entre essas três pessoas. De acordo com faixa etária, 

condições emocionais e nível do desenvolvimento da criança e entrosamento pretendente-

criança as duas equipes vão propondo formas de que essa aproximação tenha uma intensidade 

maior com saídas e passando juntos finais de semana. Ela destaca que para isso acontecer a 

criança precisa estar segura, aceitando os pretendentes e de acordo com o que estiver sendo 

proposto. Todas essas informações sobre essa aproximação são inseridas no processo e o/a 

juiz/a fica ciente do que está acontecendo. A duração dessa etapa varia de caso para caso, mas 

finaliza em média em um mês, um mês e meio. 

- V3: primeiro é marcado uma entrevista com os pretendentes para passar a história da 

criança. A Psicóloga procura falar o seguinte nesse momento: não tenho expectativa nenhuma, 

minha expectativa é que você seja sincero, franco e seja aberto para falar o que vier. Então, a 

gente vai ler a história dessa criança e você vai olhar se realmente é essa criança. Além disso, 

apresenta como é a rotina da criança, o que ela gosta de fazer, para eles irem se preparando 

para essas necessidades também do filho. Dessa maneira, ela afirma que a aproximação começa 

antes do encontro acontecer. Se as pessoas acreditam que o histórico é alguma coisa palatável, 

dá para encarar, aguentar essa história, ela pergunta se quer ver foto e depois conhecer no 

abrigo. Caso perceba algum impasse por parte dos pretendentes, primeiro ela conversa para 

tentar entender o que está acontecendo e, então, solicita que vão para casa pensar melhor e dar 

uma resposta depois.  

A partir do momento que aceitam ir conhecer a criança, pede uma autorização para irem 

à instituição. Na primeira visita à instituição, as crianças pequenas não ficam sabendo da 

intenção da adoção, mas as crianças maiores ficam. A psicóloga conversa com a criança antes 

sobre a possibilidade da adoção e fala algumas coisas sobre os pretendentes. Ela também 

procura orientar os pretendentes caso nesse primeiro contato o foco deles se voltar para outra 
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criança, é importante que eles reportem a ela – porque de repente não é aquela criança, não 

vai ser a outra, mas também não é essa que a gente apresentou.  

O acompanhamento das primeiras visitas é feito pela equipe do serviço de acolhimento. 

Logo após o primeiro encontro um contato é feito tanto com os profissionais da instituição 

quanto com os pretendentes. A partir disso, as aproximações e sua duração variam de caso a 

caso. Ela relata que nesse momento existe uma ansiedade e uma pressão por parte da instituição, 

dos pretendentes e até mesmo das crianças para que essa aproximação seja o mais breve 

possível. Por conta disso, ela acredita que normalmente a aproximação dura menos do que ela 

gostaria, mas que tenta prolongar o máximo que consegue, insiste para que os pretendentes 

façam visitas constantes e que menos de um mês não pode ser. Ela faz os seguintes 

apontamentos em relação às cobranças que recebe: 

O que acontece é que é assim a ansiedade, a gente é muito pressionada, por isso que 

a gente é foco de achar que a gente dificulta tudo. Nós somos muito pressionadas pelo 

abrigo, que quer desacolher logo, pela criança que também quer ir embora e pela 

família. Então, às vezes dura menos do que a gente gostaria, vou ser muito sincera com 

você, é muita pressão; 

É que fica uma expectativa, acho que uma pressão do abrigo tão grande para botar 

tudo numa mala e mandar a criança embora que é meio complicado. E os pais também, 

geralmente está esperando sei lá 2, 3, 4 anos, com toda aquela preparação eles não 

vem mais a hora disso acontecer. 

 

- V4: a psicóloga marca uma entrevista com os pretendentes e apresenta a história de 

vida da criança, fala da instituição em que ela se encontra, porque que foi dada entrada a 

destituição do poder familiar e como é a rotina dela – pelo o que eu sei dos técnicos do abrigo, 

porque é muito difícil eu ir lá.  Depois disso ela busca verificar com os pretendentes:  

é esse perfil para vocês? É essa criança que vocês querem conhecer? Com essa 

história? Com tudo isso que possivelmente vocês vão enfrentar com ela? (...) Olha, essa 

criança ela é concreta, é isso. Ela vai te dar esse tipo de trabalho. Ela dá esse trabalho 

no abrigo, ela dá esse trabalho na escola. Ela passou por isso, olha a história que ela 

teve.  

 

Os pretendentes aceitando dar prosseguimento, ela vai junto com eles fazer uma visita 

à criança. Se ela tiver menos do que cinco anos, a visita acontece de forma anônima. Ela orienta 

o seguinte: vai para brincar, se tem outras crianças, pode interagir. Foca na criança, porque 

você precisa conhecer ela, ver se é ela que você quer, mas não precisa ficar tão em cima. Se 

tiver mais de cinco anos, a equipe do serviço de acolhimento conversa com a criança. A 

psicóloga orienta para falarem que vão conhecê-la e que pode ser que venham a ser ou não pai 

e/ou mãe dela e para que isso aconteça ambos terão que gostar um do outro. 
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Depois dessa primeira visita, o planejamento e acompanhamento da aproximação é feito 

pela equipe da instituição de acolhimento. A psicóloga se inteira do que está acontecendo por 

meio de ligações à técnica do serviço de acolhimento e às vezes conversa com os pretendentes 

dependendo das informações que ela for obtendo. Mas, ela deixa aberto para eles entrarem em 

contato se quiserem. Se os pretendentes forem da comarca, a psicóloga orienta para visitarem 

todo dia ou dia sim, dia não. Contudo, os combinados ficam a cargo da equipe do serviço de 

acolhimento. As instituições de acolhimento ligadas a esse fórum podem ser municipais ou 

ligadas a alguma religião. De acordo com a psicóloga, as religiosas são mais inflexíveis e fazem 

algumas restrições em relação a essas visitas, como por exemplo, limitar em 1 hora por visita. 

Ela também relata que existe uma tendência de ficarem avaliando os pretendentes, como se 

fosse uma segunda habilitação – aconteceu de um casal habilitado, conversou comigo, veio 

para conhecer a criança, começou a visitar. O abrigo conversa com esse casal, não gosta do 

casal e emite um relatório falando que esse casal não é para essa criança.  

A duração dessa fase de aproximação fica em torno de um mês a três meses de duração, 

variando de acordo com a idade da criança, se os pretendentes são de outra comarca e da 

instituição de acolhimento. Normalmente depois que começam as visitas, leva para passear e 

depois de um tempo para passar um final de semana. Quando a criança é menor e os 

pretendentes são da comarca, depois do primeiro pernoite, caso tudo tenha corrido bem entra-

se com o pedido de guarda – a criança já não quer voltar mais para o abrigo de jeito nenhum 

e nem o casal quer devolver. Com crianças maiores demora um pouco mais, pois geralmente 

acontece mais de um pernoite. Com pessoas de outra comarca, por não conseguirem fazer 

visitas com muita frequência, alguns só conseguem ir aos finais de semana, a duração da 

aproximação é mais longa, levando de dois a três meses. Com pretendentes de cidades mais 

distantes, a aproximação acontece de uma forma semelhante à da adoção internacional. Eles 

vêm para o município da V4, passam em torno de vinte dias em um convívio intenso com a 

criança e depois voltam todos juntos para a cidade dos pretendentes. Isso acontece apenas com 

crianças mais velhas, porque não se consegue encontrar nenhum pretendente em sua comarca. 

Depois de definido o desacolhimento da criança, tanto a equipe da VIJ quanto a da instituição 

de acolhimento fazem relatórios favoráveis ao pedido de guarda, os pretendentes fazem também 

uma solicitação apresentando algumas documentações necessárias, junta-se tudo no processo, 

o Ministério Público aprecia e o/a juiz(a) faz a sentença para poder formar o termo de guarda. 

Ela diz que essa tramitação dura em torno de uma semana.  
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- V5: a psicóloga na primeira ligação para os pretendentes pergunta se querem ir visitar 

a criança após escutarem um breve relato sobre ela. Caso queiram, precisam retirar uma 

autorização na VIJ para irem ao serviço de acolhimento. Esse primeiro encontro acontece sem 

a criança saber da intenção da adoção – de uma forma bem informal, como se eles estivessem 

indo no abrigo ver o abrigo (...) não é para focar diretamente naquela criança. Depois disso 

vão conversar com a psicóloga para dar uma posição se querem ou não se aproximar dela. Caso 

queiram, começam a saber mais da história da criança, questões sobre a saúde e a ter um contato 

com ela de forma direta – aí a gente vai entrando em contato com o abrigo para saber como é 

que está indo (...) para a gente ter mesmo elementos para ir vendo para onde que está 

caminhando a aproximação. Com crianças maiores, essa fase pode levar de um a dois meses, 

variando conforme o caso. 

Nesse período, são os técnicos da instituição de acolhimento que fazem o 

acompanhamento da aproximação e vão passando informações para a psicóloga de como está 

se desenvolvendo. Dependendo de como está o andamento, a PV5 chama os pretendentes para 

conversarem. A psicóloga afirma que a comunicação com os técnicos do serviço de acolhimento 

acontece de maneira bem satisfatória, que a única ressalva seria que às vezes tem a sensação 

que o abrigo só quer tirar a criança de lá de dentro o mais rápido possível. Por conta disso, 

chama os pretendentes e às vezes a criança para verificar se realmente a aproximação está 

acontecendo conforme a instituição está informando – porque aí com isso você também vai 

sentindo se realmente aquilo que o abrigo traz de fato está ocorrendo ou se eles na verdade 

estão dando uma empurradinha para a coisa acontecer. Quando começam a perceber que a 

criança está sofrendo ao se separar dos pretendentes, a equipe da instituição informa à psicóloga 

e faz um relatório pontuando que seja o momento de desacolher aquela criança para aquela 

família por estar apresentando sofrimento da separação, demonstrando estar vinculada à 

família. A psicóloga envia o mesmo pedido para o/a juiz/a, que irá deferir a guarda provisória 

para os pretendentes, e então, a criança poderá sair da instituição. 

Embora cada psicóloga tenha sua particularidade em tratar essa fase do processo de 

adoção, percebe-se que a realizam de uma forma semelhante quanto aos passos a serem dados 

nesse momento. Com exceção da V5, todas fazem uma entrevista com os pretendentes para 

apresentar a criança e a sua história. Depois acontece um encontro anônimo entre eles, com a 

ressalva de alguns casos na V3 e 4. Então, as visitas acontecem com o conhecimento da criança, 

intensificando-se com saídas e pernoites. Por fim, frente a uma boa reação da criança a essa 



87 

 

 

  

aproximação, o pedido de guarda é solicitado para que o estágio de convivência possa ser 

iniciado. 

A fase de aproximação é o momento que a criança esperada e imaginada começa a ter 

contornos reais para os pretendentes e vice-versa. Percebe-se que algumas psicólogas parecem 

ter a oportunidade de desenvolver uma relação mais próxima com essa criança do que outras. 

Por exemplo, a da V4 afirmou que devido às suas condições de trabalho, não consegue ter o 

contato com as crianças da maneira que seria necessário e que gostaria. A da V3 até o último 

ano de trabalho na comarca, em que se baseou para conceder a entrevista, atendia apenas os 

casos da área da adoção. Então, seu contato com as crianças não acontecia desde o acolhimento, 

se restringia aos processos de adoção. A psicóloga da V2, que teve uma experiência parecida 

com a da V3, afirma que a relação que começou a ter nos últimos anos com a criança desde o 

acolhimento fez com que pudesse ter mais subsídios e apropriação para apresentá-la aos 

pretendentes. Dessa maneira, pode oferecer aos pretendentes, algo que vai além do que está 

contido nas papeladas do processo judicial da criança.  

Nessa etapa da aproximação obter um conhecimento para além daquele constado nos 

autos pode ser um facilitador para os pretendentes começarem a se inteirar mais dessa criança 

real. Em um trabalho que buscou refletir sobre os procedimentos realizados na aproximação de 

um casal de pretendentes com duas irmãs que tinham histórico de devolução, Carvalho, Ishara 

e Gomes (2015) analisam que o conhecimento que os pretendentes adquiriram das crianças 

antes de encontrá-las pessoalmente, fez com que pudessem ter condições de amadurecer esse 

projeto especifico de adoção e também iniciar um processo de des(idealização). Eles saíram do 

plano de adotar uma ou mais crianças para entrar na condição de adotar Ana e Bia 

especificamente. Antes de conhecê-las, além das informações sobre a história delas, entraram 

em contato com material de atendimento, como desenho-história, que elas fizeram com a 

psicóloga da VIJ, podendo assim compreender melhor a psicodinâmicas das meninas. Eles 

conversaram com as estagiárias de Psicologia do IPUSP que estavam atendendo as irmãs e por 

último viram as fotos delas. Nesse momento as crianças tiveram forma e a decisão em encontrá-

las pessoalmente foi tomada a partir de um lugar de como se já as conhecessem de algum modo. 

Passada a etapa de apresentação da criança, o próximo procedimento é o que vai 

proporcionar o encontro dos pretendentes com ela, o que normalmente acontece com apenas 

uma das partes sabendo. As psicólogas justificam que esse anonimato é uma forma de cuidado 

e proteção com a criança. Principalmente porque existe o risco dos pretendentes não se 

interessarem pela criança. Normalmente se referem à essa situação com expressões como não 
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teve empatia, não rolou ou não rola uma coisa, uma química. Uma das psicólogas se 

identificando com essa posição dos pretendentes falou: tem criança que eu olho e me apaixono, 

eu sei que isso acontece (...) existe uma empatia, existe uma coisa que mexe. Uma outra faz a 

seguinte pontuação: 

Eles vão para ver. Se relacionam com todas que estão lá, nem é interessante que eles 

já cheguem e tentem se vincular com aquela em detrimento das demais, que isso é muito 

pesado com as crianças que estão lá. É como tivesse uma vitrinizinha, hoje eles vieram 

e escolheram esse brinquedo e não olharam para nós. A gente trabalha muito isso, para 

eles tomarem bem esse cuidado e vai junto às vezes para fazer esse meio de campo 

mesmo. 

 

Contudo, pensando em como se desenvolve essa situação da visita anônima, os pretendentes 

primeiro vão à instituição sem apresentar o verdadeiro motivo pelo qual estão ali. Caso decidam 

dar prosseguimento à adoção, eles voltam para se aproximar de uma criança específica. Então, 

primeiro foram, olharam supostamente para todas as crianças e depois voltaram para apenas 

uma. De alguma forma, existe a possibilidade de se instalar justamente uma situação que elas 

tentam cuidar para que não aconteça. 

A partir disso, surgem alguns questionamentos. Será que algumas crianças realmente 

não acham que as outras foram escolhidas e elas não? Com a justificativa que nas instituições 

é comum ter visitas de pessoas desconhecidas, será que algumas crianças não podem sentir que 

todos que vão não a querem? Por que presumir que elas estão acostumadas com esse entra e sai 

sem intenção alguma por parte desses desconhecidos? Sendo que algumas crianças são adotadas 

por eles e a adoção é um tema que circula intensamente entre os funcionários e até mesmo entre 

os voluntários. Não se pode ignorar que algumas delas estão lá aguardando isso. Será que esse 

procedimento não pode reforçar rejeição em algumas crianças? Como essas “visitas” afetam o 

ambiente da instituição? Como afetam as crianças e os adolescentes? Como afetam os 

funcionários e profissionais que trabalham com essas crianças e sabem que alguém foi lá 

anonimamente, mas decidiu não “ficar” porque não quis?  

Em relação à questão da empatia, partindo do pressuposto que afeto na relação 

pretendente-criança é algo a ser construído, a expectativa de ter algo que revele que aquela é 

“a” criança, não estaria baseado mais, em um imaginário idealizado de que existe uma criança 

certa para ser levada para casa. Independentemente do que esse certo signifique, Levinzon 

(2014a) afirma que os pais adotivos “imaginam que deveria haver um forte sentimento afetuoso 

desde os primeiros momentos da adoção e não compreendem que isso leva um tempo para 

acontecer, visto que a criança viveu situações difíceis de separação e muitas vezes abandono e 
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privação” (p.37). Até que ponto não é isso que está por trás das justificativas de não rolou, não 

teve empatia ou química que vem dos próprios pretendentes?  

Como pode ser observado em uma das falas das psicólogas, existem algumas crianças 

que ficam muito arredias, não querem contato e complementa dizendo a pessoa, o pretendente 

entende isso, ele sabe lidar com isso. Contudo, esse entendimento vem a partir de uma 

preparação e prevenção a ser dada aos pretendentes em relação à essa provável atitude a ser 

expressada pela criança nesses primeiros encontros. Além disso, esse comportamento pode 

perdurar por um tempo. Até que ponto não existe a possibilidade dos pretendentes acharem ou 

justificarem que a falta de química ou empatia se deu por conta desse tipo comportamento 

arredio vindo da criança? Ao falar sobre as justificativas dos pretendentes que desistem após 

essa visita anônima, a psicóloga da V5 diz que muitos falam ‘ah! Não tem uma empatia; ah! A 

criança não se afenizou com a gente’ e que jogam muito a questão para criança, com falas ‘ah 

porque ele que não foi com a nossa cara, a criança que é resistente’.  

Se o que permeia esse primeiro encontro é a confiança no surgimento de uma empatia 

e/ou química, a questão da construção de vínculo e afeto perde o sentido. Afinal, ver a criança 

nas condições de anonimato não pode ser considerado como sinônimo de conhecer essa criança. 

Dessa maneira, refletindo sobre a afirmação que Ishara (2016) faz a respeito dos procedimentos 

“particularmente aqueles utilizados no período de aproximação entre adotantes e adotáveis, 

podem facilitar ou dificultar o processo de constituição dos vínculos” (p. 107), pode-se 

considerar que talvez essa visita anônima funcione mais no sentido de dificultar do que facilitar. 

No caso apresentado por Carvalho, Ishara e Gomes (2015), todo as informações que os 

pretendentes adquiriram a respeito da Ana e da Bia, fez com que eles as conhecessem de uma 

maneira que a visita anônima não cabia dentro dos procedimentos adotados de aproximação. 

Depois de verem as meninas por fotos, após entrarem em contato com os relatos das 

profissionais da equipe que as acompanhavam, eles prepararam álbum, cartas e vídeo para se 

apresentarem também às elas. Após essa apresentação mútua, com vistas facilitar o processo de 

des(idealização) de ambas as partes, o encontro se deu de forma a concretizar algo que já estava 

em curso.  

Verifica-se que a instituição de acolhimento tem um papel importante no 

acompanhamento e planejamento da fase de aproximação. As psicólogas de todas as VIJ 

relataram sobre a parceria entre essas duas instituições nessa etapa do processo de adoção, 

ficando mais destacada nas falas da psicóloga da V2. Em diferentes fases do período de 

acolhimento da criança, a interlocução entre esses dois setores técnicos se mostra essencial. 



90 

 

 

  

Especificamente dentro do campo da adoção, essa troca é inevitável. Silva, Guimarães e Pereira 

(2014) apresentam um caso em que as equipes técnicas das duas instituições se uniram para 

desenvolver o projeto de adoção de dois irmãos (5 e 6 anos). A equipe do serviço de 

acolhimento se responsabilizou por trabalhar com as crianças a elaboração do luto da família 

biológica e a construção dos significados da adoção na vida deles e a equipe da VIJ pela 

preparação dos pretendentes. A partir disso, puderam envolver as crianças na construção desse 

processo e elas optaram em conhecer os pretendentes “por fotografias e em seguida, desejaram 

falar com os postulantes por telefone” (p. 277), então houve o encontro entre eles. Sobre essa 

experiência os autores relataram: 

Observamos a integração dos profissionais da rede em todo o processo de adoção. Todos 

estavam imbuídos da mesma linguagem. Técnicos da entidade de acolhimento, técnicos 

da Justiça, cuidadoras das crianças, postulantes e principalmente, as próprias crianças 

estavam motivados para que o processo se desenvolvesse de forma transparente e muito 

cuidadosa, e que essa nova filiação pudesse ser concretizada com segurança (p. 278). 

 

Isso demonstra a importância das duas equipes estarem com a mesma compreensão 

sobre esse projeto e também com todos os elementos envolvidos na fase de aproximação. A 

psicóloga da V2 relata ter tido dificuldade em uma aproximação, justamente por ter se deparado 

com um entendimento diferente por parte da equipe técnica do serviço de acolhimento sobre a 

aproximação estar acontecendo com um casal homossexual. Ela relata que estava muito claro 

e definido que a instituição estava tendo um preconceito com o casal, embora não falassem 

abertamente sobre o preconceito – o preconceito que não é dito claramente fica pior ainda. A 

partir disso, ela afirma que as dificuldades encontradas nessa fase de aproximação têm a ver 

com a relação com a instituição, com afinamento maior ou menor com o jeito da instituição 

trabalhar. Essa falta de afinamento também foi relatada pelas psicólogas da V3, 4 e 5 em 

relação a pressão ou demora na posição quanto a tomada de decisão de quando finalizar a 

aproximação e seguir para o estágio de convivência. Em referência à duração, Ghirardi (2015) 

faz a seguinte afirmação “é recomendável que essa aproximação seja gradativa, respeitando os 

momentos da criança em relação a sua separação do abrigo, que é muitas vezes seu único lugar 

de referência (p. 32). 

 

 

7.2 Procedimentos de Acompanhamento do Estágio de Convivência 

O início do estágio de convivência é o momento que os pretendentes assumem a 

responsabilidade da guarda jurídica das crianças e dos seus cuidados diários. Essa fase é 
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marcada por uma mudança concreta que se coloca em ação dois dos três eixos da parentalidade 

definidos por Houzel (2004), o do exercício (dimensão jurídica) e o da prática (dimensão do 

cuidado). De alguma forma, são esses eixos que vão possibilitar o desenvolvimento pleno do 

eixo da experiência da parentalidade (dimensão psíquica). Assim como a inserção dessa criança 

na família extensa e na realidade sociocultural dos pretendentes.  

Dessa maneira, essa fase é reconhecida por conjugar toda a complexidade que envolve 

a concretização das mudanças psíquicas que necessitam tomar curso no processo da adoção. 

Devido a isso, muitos afetos e conflitos emergem nesse período de solidificação da construção 

dos laços entre pretendentes e adotantes. Nesse sentido Lévy-Soussan e Marinopoulos (2010) 

apontam que a vulnerabilidade da filiação adotiva se faz presente, justamente por conta desse 

trabalho psíquico que precisa se realizar “para construir sua parentalidade e sua filiação” (p. 

86). Dentro do processo jurídico da adoção, existe uma determinação para que os profissionais 

da equipe técnica da VIJ façam um acompanhamento de como está se dando o avanço da 

construção dos vínculos dessa nova família. Após verificada que todas as mudanças necessárias 

ocorreram, os técnicos solicitam ou são favoráveis à concretização jurídica da adoção. 

Esse acompanhamento do estágio de convivência é realizado na comarca em que os 

pretendentes se habilitaram. Dessa maneira, pode acontecer da profissional da equipe técnica 

fazer uma aproximação e não acompanhar o período de guarda porque os pretendentes são de 

outra comarca. Assim como, existe a possibilidade da aproximação acontecer em outra VIJ e o 

acompanhamento do estágio de convivência ser na que a psicóloga está alocada. Como por 

exemplo, uma criança da V1 pode ser inserida em uma família que reside em outro estado. 

Então, a técnica da V1 faz a aproximação e a da VIJ do outro estado acompanha a adaptação 

da criança na nova família. E uma criança de outro estado pode fazer aproximação com 

pretendentes habilitados na V1 e quem vai ficar responsável por seguir o estágio de convivência 

será alguma psicóloga da V1. A seguir, será apresentado como cada técnica acompanha essa 

fase do processo de adoção. 

- V1: de acordo com a P1, a forma como se desenvolve o acompanhamento, vai 

depender da demanda de cada caso. Os que requerem maior atenção marca-se uma entrevista 

depois de quinze dias do início da convivência ou um mês. Caso o técnico perceba que 

pretendentes e crianças têm recursos para lidar com as dificuldades que vão surgir, agenda-se 

para depois de uns dois meses. Em todos os casos pode-se manter contato telefônico, ficando 

livre para os pretendentes procurarem a psicóloga quando precisarem. Dependendo da demanda 

que originou a procura, a psicóloga faz orientações pontuais, combina uma entrevista, 
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providencia encaminhamento ou sugere que procurem um profissional especializado para fazer 

um atendimento específico. A P2 faz um relato muito semelhante ao da P1, ela afirma que é um 

trabalho gostoso porque a gente já construiu uma aliança lá atrás e está acontecendo aquilo 

que eles tanto desejavam. Então, por mais difícil que seja esse momento, eu sinto que eles 

podem contar conosco. A P2 acredita que esse é um momento de empoderamento dos 

pretendentes para assumirem a posição de pai e/ou mãe das crianças e para estabelecer uma 

relação de trocas com eles e não um estágio de avaliação.  

- V2: o acompanhamento do estágio de convivência fica pautado por determinações 

judiciais, dependendo de agendamentos feitos com base em datas propostas nos relatórios. 

Devido a isso, a psicóloga relata que faz acompanhamentos que acabam sendo muito 

espaçados. Caso haja demandas por parte dos pretendentes, ela procura abrir alguns espaços 

para que possam ser ouvidas – se a gente entende que precisa de mais entrevistas, a gente faz. 

Se a aproximação foi mais difícil ou se o caso requereira uma atenção maior, a psicóloga busca 

dar um suporte por telefone ou, caso precise, realiza entrevistas sem informar no processo – eu 

me disponho bastante. Mas, o que é determinado judicialmente é que o acompanhamento 

aconteça de tempo em tempo para verificar como está sendo a adaptação – fica um relato um 

pouco mais superficial para ver se está funcionando aquela família junto ou não. 

- V3: o desenvolvimento do acompanhamento do estágio de convivência é bem flexível, 

normalmente a gente marca entrevistas, mas sempre essas datas podem ser revistas, 

antecipadas, pode intensificar o número de encontros, pode ir na casa, é livre. Em relação a 

visita domiciliar, ela às vezes opta por esse procedimento porque acredita que além de oferecer 

muitos elementos para análise é também uma forma de proteção à criança. Principalmente por 

elas associarem à VIJ a uma situação de insegurança, podendo suscitar dúvidas como:  

‘Ah será que estou muito desobediente? Será que eu vou para o abrigo?’ (...) porque 

ela já viveu isso. Ela já viveu o acolhimento. Então, ela tem sempre essa fantasia ‘ah 

de novo eu vindo aqui’. Então, dependendo da situação, a gente vai até a casa da 

criança acompanhar lá, que é o ambiente dela. Ela pode ficar mais à vontade.  
 

O trabalho fica no entorno do que for surgindo no processo de adaptação e de construção 

do vínculo. Ela orienta no início, que essa é uma fase de transição, que quando a criança se 

muda para a casa dos pretendentes podem aparecer coisas que não surgiram enquanto estavam 

no serviço de acolhimento, por esse ser um ambiente em que ela se sentia protegida, um 

ambiente conhecido e que tinha um certo controle. A psicóloga fala que precisam estabelecer 

um vínculo de confiança entre eles (psicóloga e pretendentes) para que possam falar para ela 

qualquer coisa que estiver acontecendo sem receio, que não é para terem medo, 
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independentemente do que seja. Ela os informa que já presenciou vários tipos de dificuldades, 

que já viu de tudo e todos tipos de situações, para que possam entender que isso faz parte do 

cotidiano do trabalho dela. Além disso, ela reforça que embora seja tudo novo para eles, não 

necessariamente é para ela, que ‘é claro que como o fenômeno vai aparecer pode ser uma coisa 

única e da relação de vocês, mas a gente está acostumada a ouvir todo tipo de coisa’ e que 

aparecendo dificuldades, ela vai ajudar, ‘vai ver com a criança, com vocês o que que pode ser 

melhorado, o que que pode ser mudado’. Para eles não pensarem que ela vai ficar achando ‘ah 

olha como eles são péssimos; olha o que está acontecendo’.  

- V4: o acompanhamento do estágio de convivência é realizado principalmente pela 

assistente social, por elas estarem em um número maior na equipe técnica e como ela é a única 

psicóloga dessa comarca, a demanda de trabalho é muito grande e acaba não tendo 

disponibilidade de agenda para fazer esse trabalho. Depois de um ou dois meses é marcada uma 

entrevista com a assistente social, que nesse momento verifica se está indo tudo bem, se estão 

tendo algum problema. A psicóloga acaba tendo um contato breve e informal com os 

pretendentes nesse momento, ‘eu normalmente faço essa conversa na sala de espera’. 

Dependendo da assistente social, ela faz uma segunda entrevista depois de uns três ou quatro 

meses, mas tem técnica que só faz a primeira. Então, depois de um ano do início da guarda os 

pretendentes passam por uma entrevista com a psicóloga. Nessa entrevista ela procura saber 

como foi esse período, quais foram os desafios e o que aconteceu. 

Contudo, se tiver algum caso que na aproximação ou no início da adaptação apareceu 

algum problema ou foi difícil, a psicóloga faz um acompanhamento mais próximo. Ela chama 

os pretendentes para fazerem orientações ou para conversar com a criança. Caso ache 

necessário, faz encaminhamento para terapia individual ou familiar. Mas, isso ocorre apenas 

em casos que ela perceba que possa ser problemática essa adaptação, correndo o risco de não 

conseguir formar vínculo entre pretendentes e criança – então, assim, eu procuro dar um 

suporte maior, porque eu percebo que tem uma necessidade.  

- V5: a psicóloga marca uma entrevista depois de dois ou três meses do início da guarda 

para avaliar como está transcorrendo a adaptação. De acordo com ela, esse tempo seria o 

mínimo possível para ter acontecido algumas coisas ali e sentir para onde está caminhando e 

de que forma está caminhando aquela convivência. A partir disso, avalia se existe necessidade 

desse acompanhamento ser mais contínuo, a cada dois ou três meses, se precisa ser mais 

frequente do que isso ou se dá para estender mais. Contudo, ela orienta os pretendentes caso 

tenham qualquer dúvida ou dificuldade para ligar ou procurá-la pessoalmente, pois ela está 
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disponível para ajuda-los e que não é para deixar chegar em um limite e aparecer com a 

criança, com mala e cuia dizendo ‘eu não quero mais essa criança’. Essa orientação é feita 

principalmente aos pretendentes que estão adotando crianças maiores. Ela fala que pode ser 

tranquilo ou não, que não tem como prever, mas que existem essas duas possibilidades e se não 

for tão calmo tem que procurar ajuda.  

Existe uma semelhança entre todas as psicólogas entrevistadas no sentido de se fazerem 

disponíveis para os pretendentes nessa fase do estágio de convivência. Mesmo as que revelam 

algum tipo de impedimento, disso acontecer de uma foram mais livre, buscam se estabelecer 

como referência de apoio nesse momento. Como a da V2, por conta da rigidez institucional, e 

da V4, devido a demanda de trabalho que tem que atender sozinha, por ser a única psicóloga da 

equipe técnica. Contudo, mesmo com a demonstração dessa disponibilidade das técnicas, as 

psicólogas da V2 e a da V3 relatam que existe uma dificuldade por parte de alguns pretendentes, 

tanto de colocar as profissionais de psicologia nesse lugar de referência de ajuda quanto de 

confiar um relato honesto e espontâneo abordando também as dificuldades da adaptação com a 

criança. 

A psicóloga da V3 acredita que eles omitem por receio, pois sabem que tanto as 

psicólogas quanto as assistentes sociais da VIJ veem o que às vezes ninguém vê. Por conta disso, 

ela sente que muitas vezes é enganada e por vezes sente que é feita de palhaça, justamente 

porque as pessoas não confiam em psicólogo. Segundo ela, nessa situação, essa desconfiança 

surge porque sabem que elas conseguem olhar para alguma coisa que eles querem às vezes 

esconder, podendo até ser algo que não tenha importância. Existindo também situações em que 

reparam o que eles não estão conseguindo ver e quando apontam aí é uma surpresa – ‘não 

achava que isso era um problema’. Ela exemplifica essa fala com o seguinte trecho:  

Eu já fui uma vez fazer uma visita que as crianças dormiam em um quarto que foi 

concebido originalmente como quarto de hóspede e ainda estava como quarto de 

hospede. Embora já tivesse as roupas das crianças, embora já tivesse alguns 

brinquedos, muitos dos brinquedos que estavam ali eram dos sobrinhos, de quem 

adotou, e as fotos também o que nos causou uma impressão:  

- Mas quem é essa? Quem é esse? 

- Ah são meus sobrinhos.  

- Tá, não tem fotos das crianças? 

 

A psicóloga da V2 expõe que uma dificuldade em realizar o acompanhamento do 

estágio de convivência é conseguir um depoimento um pouco mais genuíno por parte dos 

pretendentes. Isso faz com que não consigam falar das dificuldades desse tempo inicial de 

adaptação com a criança, acontecendo relatos todos muito idealizados, ‘nossa, está muito bom, 
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está tudo muito legal, está tudo...’. De acordo com ela, isso pode até ser verdade, mas é apenas 

um lado do que está acontecendo realmente, pois o processo de adaptação teria dois, sendo que 

o outro é o das dificuldades – que de verdade se a pessoa for falar inteiramente sobre como 

está sendo vai dizer também das dificuldades. Mas, como não são todos os pretendentes que 

conseguem falar, às vezes têm uns casais que vêm muito defendidos, que não conseguem.  

A psicóloga da V2 acredita que isso acontece quando os pretendentes não conseguem 

estabelecer uma relação com o profissional técnico em que possa haver uma confiança de expor 

esses dois lados. Principalmente, quando não foi construído com eles na fase de habilitação uma 

relação de confiança. Ela menciona que realizou aproximações e acompanhamento de estágio 

de convivência cuja habilitação tinha sido feita com outra profissional que teria uma abordagem 

um pouco mais superficial no contato com o casal. Por conta disso, ao solicitar para contarem 

como estava sendo a adaptação, eles não entenderem que quer saber um pouco mais, quer ouvir 

um pouco mais. É como se não tivesse tido uma construção anterior de um lugar nosso, de 

alguém que pode escutar mais, que pode pensar junto, que pode propiciar uma reflexão. Ela 

afirma que a partir disso tem que construir uma outra relação, que de alguma maneira passa 

também por estabelecer um lugar que se descole do quesito avaliativo que o judiciário 

representa. Em relação a isso a psicóloga da V2 faz o seguinte relato: 

Talvez uma coisa de uma postura minha e é uma construção mesmo de uma psicóloga 

judiciária sendo eu. Um casamento entre o que é ser psicóloga judiciária e ser eu 

também. Eu acho que eu construí uma profissional psicóloga judiciária que não tem, 

não traz, não carrega essa conotação [avaliativa] pelo jeito como eu me coloco. Mas, 

isso está dado, existe essa ideia de que o judiciário avalia. Eu tento não negar isso, mas 

me colocar de uma forma que as pessoas não se sintam assim. (...). Eu não me eximo 

da responsabilidade que eu tenho trabalhando no judiciário de participar das decisões 

judiciais. Eu sou comprometida com isso e tenho um lugar dentro disso e tenho um 

poder a partir disso. Eu não me eximo disso, mas eu acho que eu posso ter uma relação 

com isso de um jeito menos autoritário. E eu percebo que existe esta questão em 

algumas profissionais de se colocar de uma forma muito autoritária e que acaba 

ficando muito neste lugar e uma identificação muito maciça neste lugar da avaliação, 

da autoridade, da lei, do poder. Eu acho que tem a ver também com uma ética pessoal, 

profissional de conseguir você ser uma outra coisa que não isso, sem negar que isso 

está presente também.  

 

Dessa forma, uma referência, que precisaria ter se consolidado em uma fase anterior do 

processo da adoção, tem que ser estabelecida nesse momento que é crucial em termos de 

fragilidade e vulnerabilidade, no que tange não somente às partes evolvidas, crianças e 

pretendentes, mas também no que precisa ser construído junto, parentalidade e filialidade 

adotivas. Em relação a essa concepção que os pretendentes têm do técnico do judiciário no 

estágio de convivência, Paiva (2008) faz a seguinte afirmação: 
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Se em lugar de se sentirem fiscalizados e avaliados, os adotantes puderem entender o 

acompanhamento como suporte ou respaldo, como uma escuta que possa ajudá-los a 

rever sentimentos, fantasias, dúvidas e dificuldades surgidas com a chegada do filho e 

nas etapas iniciais da interação com ele, é provável que o trabalho seja mais facilmente 

aceito e, em alguns casos, até mesmo requisitado, como também é possível que a 

vivência da adoção transcorra com maior tranquilidade (p.139).  

 

A autora ainda destaca que o início da convivência é permeado por afetos ambivalentes, 

principalmente por esse ser um momento em que a imagem da criança idealizada começa a se 

deparar com a criança real. Isso tornaria um confronto “ainda mais evidente nos casos de 

adoções de crianças maiores, em que o acompanhamento de profissionais durante o estágio de 

convivência se revela, por vezes, tão necessário quanto indispensável” (Paiva, p. 139).  

De acordo com Levinzon (2009), embora pais biológicos também passem por essa 

vivência de desapontamento ao confrontar o filho imaginado com o filho real, os adotivos ficam 

mais receosos em expressá-lo, com medo de estragarem essa frágil e vulnerável situação. Em 

se tratando do início da convivência, muitas vezes se torna imprescindível que os pretendentes 

consigam falar não somente sobre seus desapontamentos, como também sobre toda gama de 

afetos que surgem nessa fase de adaptação, para que possam ser entendidos, processados e 

elaborados em função de facilitar tanto as próprias transformações psíquicas quanto auxiliar a 

criança a fazer as dela. Ghirardi (2008) afirma que apesar de não ser possível ter “garantias de 

que uma adoção será fecunda e criativa. Todavia um acompanhamento cuidadoso na vara da 

infância e da juventude pode favorecer o surgimento desses aspectos da subjetividade dos pais 

que colocam em riscos para uma adoção” (p.123). Ao tratar sobre a preconização do ECA em 

relação a essa fase da adoção, Goes (2014) aponta para a necessidade de um trabalho 

sistematizado por parte da equipe interprofissional da VIJ, assim como que haja uma “ênfase 

na articulação de uma rede de apoio” (p. 204). 

Nesse sentido, a psicóloga da V5 relatou um caso, que ela fez o acompanhamento do 

estágio de convivência e que foi fundamental o apoio que o casal recebeu na VIJ e da rede de 

apoio. A equipe técnica conseguiu essa mobilização para proporcionar a eles o suporte 

necessário para que conseguissem passar pelas dificuldades e problemas que enfrentavam. O 

casal fez o processo de habilitação com ela. Eles tinham três filhos, o mais novo com idade em 

torno de 15 anos, e queriam uma ou até duas meninas mais velhas. Depois de menos de um ano 

foram chamados para conhecerem uma menina de 9 anos, do estado da Bahia. Eles fizeram a 

aproximação e deram prosseguimento no processo da adoção dela fazendo o acompanhamento 

do estágio de convivência na V5 em que foram habilitados.  
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Na mesma semana eles foram erroneamente chamados para fazerem aproximação com 

mais duas meninas que tinham vindo do Rio de Janeiro, onde uma tentativa de inserção em uma 

família adotiva havia sido feita, mas foram devolvidas porque estavam sofrendo maus tratos na 

família, inclusive abuso sexual. Embora as meninas não fossem irmãs, elas estavam sendo 

recolocadas novamente juntas e a pessoa que os chamou para fazer essa aproximação, não sabia 

que eles já estavam dando andamento com a criança da Bahia. De acordo com o relato dela, 

eles conheceram as duas meninas e se encantaram, dando continuidade também a adoção dessas 

duas. Quando o processo chegou para ela acompanhar, pois na época quem fazia a aproximação 

era uma assistente social, eles já estavam com as três meninas. A psicóloga disse que o primeiro 

pensamento dela foi: meu deus e agora? Esse negócio não vai dar certo.  

Então, ela e a assistente social deram início ao acompanhamento do caso que, de acordo 

com ela, não demorou muito para começar a estourar tudo, pipocar tudo o que você imagina. 

Embora frequente, o trabalho que estava sendo feito com o grupo familiar não estava dando 

conta de toda a demanda que surgiu nessa fase de adaptação. A psicóloga relatou: mais uma vez 

essa mulher veio aqui desesperada, desesperada, em sofrimento falando que não conseguia 

mais ficar com as meninas, mas era um sofrimento porque no fundo ela queria ficar com as 

meninas, mas ela não conseguia. Ela diz que a mãe estava completamente mudada de quando 

fez a habilitação, estava muito magra, transtornada. As profissionais foram dando conta do caso 

até que chegou um dia que a mãe foi à VIJ com as malas das meninas falando em devolver. 

Nesse dia a psicóloga não estava, então a assistente social foi falar diretamente com o juiz que 

chamou a mãe e acordou com ela que a gente moveria céus e terras para conseguir 

acompanhamento psicológico na rede para elas. 

Embora a rede do município tivesse uma estrutura precária, as duas pessoas da equipe 

técnica responsável pelo caso, juntamente com o apoio do juiz, articularam com a rede um 

atendimento psicológico semanal e individual para as meninas e para o casal. A psicóloga faz 

o seguinte relato:  

Então, o juiz e nós começamos a movimentar a rede, de ligar mesmo, ficar todo dia 

ligando. E o juiz chamou todo mundo da rede aqui, ‘ah vai se comprometer, mas que 

dia? É tem que ser toda semana. É uma psicóloga para uma, uma psicóloga para outra, 

uma psicóloga para o casal’. E aí de tanto puxar, puxar a rede, CREAS [Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social]. Acionou CREAS e o negócio foi. A 

gente conseguiu amarrar tudo e eles estão com as crianças, com as três. 

 

A psicóloga menciona que de certa maneira entenderia se devolvessem as meninas, porque 

realizar três adoções tardias de uma vez com tanta demanda e questões não é fácil. A dificuldade 
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maior que tiveram que lidar nesse caso, foi a relacionada com as questões da sexualidade das 

meninas: 

porque as três ficavam brincando entre si sexualmente, se beijando na boca, se tocando. 

As duas que vieram do Rio tinham essa vivencia e lógico que começaram isso com a da 

Bahia. Interessante que a da Bahia virou o centro da atenção das outras duas nesse 

jogo que elas faziam. Então, começou uma disputa das duas em relação a terceira, um 

caso muito difícil, muito difícil. 

 

No início desse acompanhamento, quase toda semana ela estava em contato com alguém, 

conversando, fazendo algo ou uma intervenção. Ela afirma que o melhor feedback foi quando 

a mãe não as procurava mais – ‘bom, então a coisa agora está caminhando’, porque ou ela 

vinha aqui desesperada coitada, pedindo socorro, ou então ela ligava e a gente ficava 

conversando com ela no telefone. Ela sabe que as crianças além de frequentarem a escola estão 

fazendo atividades esportivas e continuam com acompanhamento psicológico. Depois de quase 

um ano e meio de estágio de convivência será feita a última avaliação para concretizar a adoção. 

A psicóloga da V5 considera esse caso emblemático, para ser ouvido, para ser pensado 

e refletido. No mínimo ele serve como exemplo de como as profissionais da VIJ conseguiram 

se estabelecer como referência de ajuda e com o suporte institucional mobilizar a rede de 

atendimento para ajudá-las a dar o apoio necessário que adotantes e adotadas precisavam no 

momento. Estava emergindo no grupo interações e provavelmente atuações de conteúdos 

psíquicos e histórias não elaborados. Mesmo que o casal estivesse bem preparado para realizar 

uma adoção, eles não teriam condições de resolver tal questões. Contudo, aparentemente o 

desejo da adoção realmente se mostrou sólido, foi o que possibilitou realizar os constantes 

pedidos de ajuda e sustentar esse período de adaptação. Em concordância com esse ponto, 

Levinzon (2009) apresentou os resultados de um estudo sobre fatores relacionados à realização 

de uma bem-sucedida adaptação feito por Triseliotis et al (1997) e um dos fatores ligados aos 

pretendentes seria justamente “estarem abertos a procurar e receber auxílio de pessoas 

especializadas” (p. 79).  

Ao tratar sobre o processo de filiação adotiva de crianças maiores, Speck (2013) analisa 

o caso9 da adoção de dois irmãos (menino de 10 anos e menina de 3 anos) por um casal (homem 

52 anos e mulher 49) que estavam juntos por 23 anos, cujo acompanhamento da psicóloga da 

equipe técnica da VIJ foi fundamental para o sucesso da construção dos novos vínculos 

                                                 
9 Essa análise é feita a partir dos dados da psicóloga jurídica Carolina Lemos da Silva da VIJ da comarca de Torres 

– RS que fez o acompanhamento desse caso desde a destituição do poder familiar das crianças até o período de 

estágio de convivência na nova família e que tornou objeto de sua pesquisa de mestrado, intitulado O Processo de 

Torna-se Pai e Mãe e Filhos na Adoção de Irmãos Maiores (2011). 
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familiares. As crianças ficaram na instituição de acolhimento por 1 ano e meio e tiveram 

destituição do poder familiar concretizado por motivos de negligência por parte da mãe, que 

era usuária de drogas. E o casal tinha sido habilitado cinco anos antes da aproximação com as 

crianças, nesse período mudaram o perfil que tinham colocado no processo devido à demora na 

espera. O estágio de convivência durou cinco meses e contou com 10 encontros com a 

psicóloga/pesquisadora. Com o intuito de fazer o acompanhamento e ter registros de como 

estavam se desenvolvendo à adaptação da nova família, a psicóloga: 

entregou a eles quatro diários pessoais, para que registrassem: sentimentos, ideias, 

lembranças, acontecimentos, fotos e desenhos que achassem importantes, acontecidos 

durante o estágio de convivência. Nos diários havia uma questão norteadora: “Como 

estava sendo o processo de tornar-se pai, mãe e filho através da adoção de irmãos 

maiores?”. Também foram deixados com a família quatro livros infantis que contam 

histórias sobre adoção (Speck, p. 54). 

 

Durante esse tempo ela pôde fazer muitas observações sobre o caso. Algumas delas foi 

uma diferença na postura entre os dois irmãos nos contatos com os pretendentes, a menina se 

mostrava mais aberta e afetuosa e o menino mais receoso e calado. O momento inicial da 

adaptação que pôde se instalar à fase da ilusão do desenvolvimento da filiação adotiva, foi o 

que possibilitou haver um investimento narcísico nas crianças. A partir disso passaram por um 

processo de regressão, querendo voltar a barriga da mãe e a mamar nela. O que suscitou 

sentimentos ambíguos na mãe, devido ao receio que o contato corporal causava nela. Foi 

instaurada também a fase de desilusão com o aparecimento de comportamentos mais agressivos 

das crianças, problemas na escola, a falta de obediência, brigavam entre si, verificando, assim, 

que o menino conseguiu sair do papel que tinha de responsável pela irmã. Como ele era o mais 

arredio e o que causava mais problemas no confronto com os pais, o pai chegou a ameaçá-lo 

com devolução. A partir desses relatos e registros, a psicóloga foi fazendo orientações e 

intervenções com a família:  

ante as dificuldades relatadas ela retomou alguns pontos relativos ao processo de 

adoção, orientando o casal; sobretudo, lembrando que a fratria não podia ser separada, 

portanto, não poderiam abrir mão apenas de um deles, e fez algumas considerações 

quanto a importância de se encontrar um caminho que os levasse ao diálogo, e realçou 

que muitas das dificuldades vividas eram próprias do processo adotivo (Speck, 2013, p. 

70). 

 

Ela também fez orientações específicas em relação ao menino, lembrando do histórico de 

devolução dele e como isso poderia estar interferindo na vivência com a nova família, gerando 

medo em estreitar os laços e de se abrir totalmente a essa nova filiação. Assim, a psicóloga pôde 

sentir o casal mais confiante “para falar dos seus medos, temores e inseguranças. Aos poucos, 
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começaram a refletir sobre as etapas já superadas e as mudanças e adequações já empreendidas. 

Rememorando o percurso já trilhado por eles” (Speck, p. 70). A partir dessas orientações, não 

somente a ideia da devolução foi totalmente descartada, como possibilitou uma mudança de 

atitude e expectativas dos pais, o que levou à continuação das transformações psíquicas 

necessárias para a constituição da parentalidade e filialidade desse novo núcleo familiar. Speck 

(2013) afirma que foi possível perceber a imprescindibilidade desse acompanhamento em 

diversos momentos do “processo da constituição da filiação; sobretudo, naqueles em que a 

família vivia angústia e desilusões. Essas intervenções fizeram com que o processo de filiação 

pudesse ser um projeto viável: muitos entraves puderam ser contornados e as angústias 

dissipadas” (p. 80)  

A psicóloga da V3 relatou um caso em que a pretendente se deparando com um desafio 

específico apresentado pela criança, recorre à ajuda de um profissional o que acaba sendo 

indispensável para a continuidade do estágio de convivência.  A pretendente estava com a 

guarda de um menino que abusou sexualmente de uma outra criança da família dela. A reação 

imediata da família foi ser contra a adoção, mas ela sabendo do histórico de abuso sexual que 

o próprio menino tinha passado, pôde compreender o episódio de uma outra forma. Ela 

entendeu que o que ele tinha feito estava mais na ordem de um tratamento com especialista do 

que na devolução. Ela conversou com a família e procurou atendimento psicológico para ele. 

De acordo com a psicóloga da V3, a mãe teve maturidade em reconhecer a complexidade que 

envolvia a situação, além de demonstrar sensibilidade, empatia e disposição em ajudar aquele 

menino que já era identificado como seu filho. O que foi fundamental para que pudesse 

contornar o episódio ocorrido e seguir com a construção da filiação entre eles. 

Em relação a importância desse tipo de apoio recebido no estágio de convivência, Hueb 

e Cecílio (2015) apresentam um caso de adoção de dois meninos (6 e 2 anos e meio) feita por 

um casal (57 anos cada) que estavam juntos por 11 anos e que a necessidade de 

acompanhamento psicológico foi fundamental para o sucesso da adoção. Além das dificuldades 

encontradas em situações semelhantes retratadas no caso analisado por Speck (2013), tanto das 

fases de ilusão e desilusão do desenvolvimento da parentalidade e filialidade adotiva (por 

exemplo, regressão e comportamento agressivo) quanto às diferenças de atitudes dos irmãos 

(um mais aberto do que o outro e o mais velho no papel do responsável pelo mais novo), esse 

caso tinha algumas particularidades. Uma delas era que se tratava de uma adoção inter-racial, 

com pai negro e mãe e filhos brancos. Outra, foi que o casal expôs mais os problemas relativos 

às mudanças e atritos gerados na vida conjugal e à resistência em se apropriarem dos seus papéis 
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parentais. Em referência as crianças, houve mais assuntos relacionados à história de vida delas. 

Além disso, o mais velho desenvolveu uma enurese noturna, a qual o fazia temer em ser 

devolvido, e apresentou uma sexualidade em que algumas vezes o fez se masturbar na frente da 

mãe.  

De acordo com Hueb e Cecílio (2015), diante de tais situações, o casal recorreu à ajuda 

de uma psicóloga que tiveram contato no curso preparatório10 obrigatório para a adoção com o 

intuito que ela “os acolhesse e orientasse na então antes percebida como doce e agora como 

árdua e assustadora tarefa de serem pais de dois irmãos crescidos” (p. 178). Então, por dois 

meses o casal fez acompanhamento semanal de orientação de pais, oportunidade que “puderam 

dar voz às suas angústias e receios” (Hueb & Cecílio, p. 178) e verbalizar as dificuldades 

enfrentadas no cotidiano com as crianças. A partir disso, foram encaminhados para psicoterapia 

individual, para tratarem de questões referentes à particularidade de cada um. As crianças 

também contaram com apoio de profissionais da psicologia. O mais velho visto como o “mais 

inquieto e contestador” (Hueb & Cecílio, p. 178), além de participar de um projeto de pesquisa-

intervenção “de narração de histórias de cinco livros infantis com a temática da adoção” (Hueb 

& Cecílio, p. 179), foi atendido em sessões de ludoterapia por oitos meses. E o mais novo 

passou por uma intervenção breve em alguns atendimentos de um Psicodiagnóstico 

Interventivo. Ao concluir a análise desse caso, as autoras destacam “a importância de pais 

adotivos receberem auxílio no enfrentamento de situações inerentes ao processo adotivo e 

durante a construção do vínculo, haja vista a complexidade deste em todas as suas etapas” 

(Hueb & Cecílio, p. 181). Isso proporciona aos pretendentes um suporte necessário para que 

possam enfrentar as adversidades presentes nesse processo “que envolve momentos de alegria 

e prazer, bem como momentos de crise e desarmonia, fundamentais para o delineamento de 

percursos possíveis de desenvolvimento” (Hueb & Cecílio, p. 176). 

É importante que os pretendentes reconheçam os seus limites para poderem pedir ajuda 

e terem consciência que não precisam lidar sozinhos com as dificuldades que forem surgindo 

nessa fase tão delicada do processo de adoção. Algumas situações realmente escapam de suas 

capacidades ou habilidades para enfrentá-las. A construção de filiação e parentalidade é um 

longo processo, que inevitavelmente passará por momentos difíceis. Não seria possível 

atravessar pelo trabalho psíquico que necessariamente precisa ser realizado nesse percurso, 

envolvendo mudanças de ordem tão profundas e importantes, sem se deparar com dificuldades. 

                                                 
10 Esse curso era organizado e realizado por um Grupo Interinstitucional Pró-adoção que contava com o apoio de 

profissionais da Universidade Federal do Triangulo Mineiro, Universidade de Uberaba, de um GAA de Uberaba, 

do Ministério Público e do TJ do estado de Minas Gerais (Hueb & Cecílio, 2015). 
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Algumas delas são comuns às fases de desenvolvimento do processo, podendo ser previstas, 

mas outras são idiossincráticas de cada indivíduo e de cada união entre eles. Se no início o 

vínculo é frágil e vulnerável, não se pode ignorar que muitas vezes cada um que está inserido 

nesse cenário pode estar psiquicamente tão frágil e vulnerável quanto esses novos laços em 

construção. Principalmente pelas marcas deixadas no percurso desse caminho percorrido e 

vivido até o momento desse encontro. 
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8 DEVOLUÇÃO: EXPERIÊNCIAS E PERPECITVAS DAS PSICÓLOGAS 

 

 

Em um evento em comemoração aos 20 anos do Grupo Acesso do Instituto Sedes 

Sapientiae, Ghirardi (2016c) relata que quando fez sua pesquisa de mestrado sobre o tema da 

devolução, defendido em 2008, sentia como se estivesse tratando de um tabu. Quase 10 anos 

depois, essa mesma sensação perpassou de alguma maneira ao longo do desenvolvimento dessa 

presente pesquisa. Houve uma dificuldade em conseguir pessoas que se disponibilizassem a 

participar concedendo uma entrevista. Em convite à uma psicóloga técnica judiciária conhecida, 

espontaneamente tem-se a seguinte resposta, elaborada com uma singela pergunta ‘por que 

eu?’. Como se estivesse com receio que o pedido teria sido feito por associá-la com a devolução. 

O que na verdade era apenas uma aposta de que daquela possível entrevista sairiam boas 

reflexões a respeito do tema. A propósito, essa entrevista não aconteceu.  

Um mal-estar era percebido com praticamente todas as entrevistadas quando se entrava 

no tema da devolução. A reflexão que vinha sendo feita ao longo da entrevista perdia o vigor e 

a fala ficava mais truncada, mais curta, os detalhes ficavam escassos e escapava-se ou perdia-

se facilmente do assunto que estava sendo tratado. Psicólogas com muita prática na área da 

adoção se diziam incapazes de opinar apropriadamente sobre o tema por ter pouca experiência 

nos casos de devolução. Normalmente, depois de algum relato de caso, vinha um mas seguido 

de que a criança depois tinha sido inserida em uma outra família ou que sair daquela tentativa 

de adoção tinha sido o melhor para ela. Como, por exemplo: 

- Até porque, felizmente, tem devoluções que acontecem, mas que a gente consegue uma 

nova família e a coisa é bem-sucedida, mas acontece e vai muito bem;  

- Na verdade também quando a gente conseguiu a adoção “ah nossa a gente tá feliz”, 

então, a gente meio que apaga o que aconteceu com os outros; 

- Parece assim que todos esses descaminhos no final... que eu nem considere entendeu? 
 

De algum modo, essa dificuldade de entrar no tema, falar abertamente sobre ele e até mesmo 

negá-lo revela o quanto ele ainda está revestido desse aspecto de tabu.  

Contudo, a psicanálise incessantemente demonstra como o resultado dessa prática de 

esquiva é falho e danoso. Não falar sobre devolução, não fará com que o fenômeno deixe de 

existir. Notoriamente trazer à tona também não é o suficiente para extingui-lo, mas é o primeiro 

passo a ser dado para compreendê-lo. Quanto mais entendimento se tem sobre esse tema, se 

aposta que se estabeleça um modo de lidar com tal situação que possa talvez não extinguir a 

existência da devolução, mas preveni-la ou evitá-la. Nesse mesmo sentido, Goes (2014) afirma 

“a devolução de crianças em famílias adotivas é tida como um tabu. Pouco se fala sobre esse 
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assunto” (p. 204). Além de ser “pouco falada, pouco discutida e pouco contabilizada. 

Precisamos entrar em contato com essa realidade” (Goes, p. 205). 

 De forma geral, não existe uma sistematização dos dados referentes a quantos casos 

iniciados de estágio de convivência resultaram em devolução. O registro acontece apenas no 

processo e para ter acesso a tal número, teria que ser realizado um levantamento dos processos 

de cada criança onde houve tentativa de inserção em família adotiva. Como foi feito por 

Gimenes (2016) em sua pesquisa de mestrado em uma VIJ do TJSP. A pesquisadora fez um 

levantamento documental e dentre os desfechos realizados em 2014, que inviabilizaram a 

adoção, apenas 1 dos 333 processos foi referente a devolução (0,3%).  

Nenhuma das VIJ pesquisadas difere desse cenário geral. Dessa maneira, não foi 

possível ter acesso a números precisos sobre devolução em nenhuma comarca que compôs esse 

estudo. Na V1 a psicóloga que é chefe estava no cargo há menos de um ano e nesse período não 

havia tido nenhum caso. Ao longo dos 28 anos como técnica de VIJ teve pessoalmente duas 

experiências de devolução. Uma foi internacional11 e outra nacional. A experiência nacional foi 

com um caso de uma mulher solteira (em torno de 56 anos) que estava em estágio de 

convivência com uma menina de uns 6 ou 7 anos. No decorrer do período de adaptação foi 

sendo percebido que a criança estava sendo tratada de forma não muito apropriada, talvez como 

se ela fosse uma empregada doméstica – fazia uma diferença com a menina, até na própria 

casa, era como se ela fosse uma, não sei se é bem empregada, que talvez fosse cuidar dela 

depois. Existia certa rigidez no trato dela com a criança, que teve seu quarto montado na área 

de serviço, apesar de ter outro quarto disponível na casa. As explicações que a pretendente dava 

não eram convincentes e se queixava que a menina era desobediente e falava muito sobre a 

instituição de acolhimento.  

Dessa maneira, como se apresentavam sinais de um acolhimento meio estranho, foi 

decidido por interromper o estágio de convivência. De acordo com a psicóloga, a pessoa resistiu 

em um primeiro momento, mas depois falou ‘não, é melhor mesmo então’ e que provavelmente 

ela só estava esperando que alguém falasse isso para ela. Contudo, a criança não entendia 

porque estava voltando para instituição de acolhimento e culpava as técnicas por isso – ela ficou 

muito mal, chorou muito, brigou com a gente, ela queria bater na gente; mas ainda bem que 

deu tudo certo, depois ela foi para uma adoção internacional.  

                                                 
11 Por ter um formato diferenciado quanto aos procedimentos de preparação, aproximação e acompanhamento de 

estágio de convivência, não será relatado nesse estudo nenhum caso de devolução de tentativa de inserção em 

adoção internacional. Assim como os casos em que o acompanhamento do estágio de convivência não estava sob 

responsabilidade da psicóloga entrevistada. 
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A P2 dessa mesma comarca não teve nenhum caso de devolução nos últimos 20 ou 22 

anos. Mesmo em relação ao restante dessa VIJ, ela diz ter muito pouco – a gente ouve histórias, 

eu vejo televisão, eu vejo jornal, mas mesmo assim, aqui a gente tem bem poucos mesmo. 

Contudo, no início do seu trabalho no TJSP, quando era de outra comarca, ela relatou ter 

trabalhado com muitas devoluções de crianças – eu trabalhei no mínimo uns 10, 12 casos de 

devolução de crianças que a gente pegou depois que já tinha acontecido 5, 10, 15 anos antes. 

Por conta disso nesse período ela pensou em desistir: foi para mim uma tortura esse trabalho; 

eu lembro de chegar em casa e falar para o meu marido, ‘eu vou desistir, eu não quero esse 

trabalho. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de estar nesse lugar’. O início dessas 

tentativas de adoção aconteceu antes da implementação do ECA, nessa época não havia equipe 

técnica no tribunal. Ela entrou no TJSP no primeiro concurso que teve para área da Psicologia. 

Então, a maioria dos casos que a psicóloga experenciou de volta de crianças para a instituição 

de acolhimento, foi feito com procedimentos totalmente diferentes dos praticados atualmente, 

não somente por ela como também nas VIJ de forma geral. Além disso, nessa outra comarca 

houve um caso de devolução em uma tentativa de adoção internacional. 

A psicóloga da V2 não teve nenhum caso de devolução nas inserções que ela fez na 

atual comarca em que trabalha. Nos últimos dois anos, a técnica teve conhecimento de duas 

devoluções que aconteceram com outras profissionais da equipe em inserções com pretendentes 

do CNA e uma com pretendente estrangeiro. Mas, ela afirma que pode ter tido mais, pois não 

necessariamente fica sabendo de todos os casos. Normalmente fica sabendo do que acontece 

com as profissionais que tem mais contato, já que esse tipo de informação é veiculada apenas 

pela fala das técnicas. A respeito disso ela fala: 

se você entrevistasse a chefe do setor, acho que ela saberia dizer, porque ela acaba 

tomando ciência de tudo que vai acontecendo. Ela provavelmente saberia dizer nesses 

dois anos quantos casos de devolução aconteceram. Eu sei pelas coisas que 

transpiravam, que transpiraram ali que eu acabei ouvindo. 
 

A única experiência que a psicóloga teve que lidar, com a volta da criança para a instituição de 

acolhimento, foi em um caso cuja adoção já havia sido promulgada e aconteceu na outra 

comarca em que era alocada, antes da atual. 

A psicóloga da V3 estima que entre 10% a 12% das crianças do serviço de acolhimento 

recebem da VIJ em que trabalhava o pedido para serem inseridas em família adotiva. A técnica 

não consegue avaliar qual seria a porcentagem referente aos casos de devolução. Ela afirma que 

em termos emocionais o impacto é grande, mas não são grandes no universo. Tomando como 

parâmetro as inserções que fez em adoção internacional, ela diz: de todas as adoções 
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internacionais que eu fiz, cheguei a fazer 5 por ano, eu tive 1. Contudo, em relação às nacionais, 

não tem como calcular: nacional não dá para ter essa ideia. 

Dentre as suas experiências com devolução de crianças, a psicóloga da V3 afirma que 

os casos ocorreram por diversos motivos, recebendo as mais diversas justificativas. Ela relata 

que escutou desde ‘eu não sirvo para ser mãe’ até: 

‘eu não vou colocar em risco um casamento de mais de 20 anos para ficar... eu adorei 

as crianças, mas ele não gostou. Ele não gostou de ser pai. Eu sozinha, eu não dei conta 

(...) eu me dei conta que esse projeto de adoção é um projeto dentro de um casal, eu 

sozinha eu não dou conta e eu prezo muito o meu relacionamento’. 
 

Um dos casos aconteceu por conta que o casal se separou dois meses depois da chegada da 

criança e ao devolver falou ‘na realidade quando a gente veio aqui na entrevista de vocês a 

gente já estava em crise, mas eu vou ser sincero eu alimentei esperança que uma criança fosse 

mudar toda essa situação’.  

Em relação a esse menino devolvido, ela conta que depois desses dois meses de 

convivência era como se ele ainda estivesse em uma instituição de acolhimento: porque assim, 

ele estava bem vestido, ele estava bem alimentado, mas você não via ali um vínculo dele 

realmente de filho nem com a mulher e nem com o marido, com nenhum deles. Depois a criança 

foi inserida em outra família, cuja vinculação se deu de forma muito rápida. Houve uma 

preocupação em alertar o novo casal sobre possíveis comportamentos negativos de rejeição e 

birra do menino, não aceitando certas situações. Contudo, não foi o que acabou acontecendo. 

De acordo com seu relato, pelo histórico de devolução, o primeiro atendimento do 

acompanhamento do estágio de convivência foi feito na casa deles: para ter bem essa noção e 

o menino estava muito bem inserido, era papai, mamãe, era um menino muito pequeno. E ele 

não falava papai e mamãe para o outro casal.  

Outra situação de devolução citado pela psicóloga da V3 foi de dois irmãos, uma menina 

e um menino. Foram feitas duas inserções em famílias brasileiras que resultaram em devolução. 

Contudo, a menina não aceitava a presença masculina, mas isso não estava claro nem para ela 

e nem para nós. Ela tinha um histórico de abuso sexual por um familiar muito próximo – se 

sabia porque ela tinha contado, mas isso não tinha nada no processo. Então, na terceira 

tentativa com um casal estrangeiro, a menina conseguiu verbalizar algo que não tinha aparecido 

nas duas outras experiências. Ela não conseguia ser adotada por um homem: ‘eu não suporto 

ser adotada por um homem, não suporto a presença masculina, eu quero ser adotada por uma 

mulher, pode ser até um casal de mulheres, mas por um homem eu não suporto’. A psicóloga 

afirma que foi uma surpresa para as técnicas da instituição que a acompanhavam por anos, pois 
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isso nunca tinha surgido. A partir dessa fala da menina, foi tomada a decisão de que o irmão 

mais novo fosse para adoção internacional e ela não. Tanto a equipe técnica quanto o juiz 

acharam que tinham elementos suficientes para separar os irmãos, para não privar o irmão dela 

de uma terceira tentativa de adoção.  

Em relação à V4, mesmo não conseguindo avaliar ou informar um número específico 

de casos devolução, a psicóloga declara haver uma grande quantidade de casos. Para dar uma 

noção do montante, a técnica faz a estimativa dividindo três faixas de idade. De 0 até 3 anos, 

seria praticamente nada, de 3 até 6 anos em torno de três ou quatro casos por ano e acima de 6 

anos estima que seja metade das inserções realizadas – cinquenta dão certo e cinquenta não 

dão certo. Em relação a esse panorama, ela afirma: é bastante, eu tenho muita devolução de 

criança. A psicóloga alega que as colocações de crianças acima de 6 anos normalmente 

acontecem com pretendentes de outras comarcas mais distantes, pelo fato de não haver em seu 

cadastro pessoas que desejem esse perfil de criança. Portanto, o acompanhamento do estágio 

de convivência não é realizado pela equipe técnica da V4. Mas, havendo devolução, a criança 

volta para a comarca de origem – tem que devolver aqui, porque a criança é original daqui. O 

processo de acolhimento da criança está aqui. O que é remetido é o processo de adoção, o 

acolhimento fica aqui.  

Segundo a psicóloga, as justificativas se voltam mais para a criança, sendo mais raro os 

pretendentes assumirem a responsabilidade pela decisão em devolver – na verdade, sempre 

quando o casal devolve a culpa é da criança. Ela afirma que em apenas um caso, a pretendente 

reconheceu que o problema estava nela, alegando: ‘não me senti mãe dele’. A técnica destaca 

esse caso como sendo um improvável, pois era um casal que ela considerava legal, assim, 

razoável, não é ideal, mas razoável que fizeram uma boa aproximação com um menino de 4 

anos e depois de duas semanas de estágio de convivência aconteceu a devolução – a mãe veio 

aqui desistindo, falando que não adiantava, que por mais que ela se esforçasse, por mais que 

ela quisesse, ela não conseguia se sentir mãe daquele menino. A psicóloga, então, comenta: 

O menino era um fofo. Eu falei ‘como você não consegue se sentir mãe dele?’Mas, 

enfim. O que eu fiz? Eu pedi a suspensão da habilitação deles. Eu falei ‘oh, você não 

consegue se sentir mãe desse, não vai conseguir se sentir mãe de ninguém. A questão é 

outra, o buraco está em você, porque esse menino não tem nada’. Tá ele tinha uma 

história, x, y ou z. Um menino institucionalizado, mas assim, ele não trazia nada. A 

argumentação dela nem estava em comportamentos difíceis do menino, que o menino 

tinha comportamentos difíceis como qualquer criança teria, mas ele não tinha nada 

assim muito que o caracterizava como uma criança difícil. E aí pedi a suspensão. 
 

De acordo com a psicóloga da V4, a devolução é mais provável de acontecer quando há 

a combinação entre casais difíceis e crianças difíceis. Ela relativiza esse enunciado, falando 
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que uma criança pode ser difícil para um e não para outro, que vai depender dos pretendentes – 

uma criança difícil é relativo. Uma criança, por exemplo, que fala muito palavrão com um 

casal mais inflexível é difícil e para outro,‘ah fala palavrão, daqui a pouco passa’, consegue 

lidar com essa criança. Contudo, a psicóloga repete algumas vezes ao longo da entrevista essa 

ideia de criança difícil e casal difícil. Atesta que criança difícil é uma criança que sofreu um 

nível alto de violência. Embora afirme que as consequências de vivências de negligência 

também deixem marcas nas crianças, ela acredita que a violência física marca mais:  

A negligência ela é triste, ela é horrível, mas ela atinge mais a criança, a criança 

reproduzir uma negligência é consigo mesma. Talvez com o outro, mas num outro nível. 

Agora a violência a criança reproduz consigo mesma, mas ela reproduz no outro de 

uma forma tão intensa como a que ela vive (...). Então, assim, criança que sofreu uma 

violência, dependendo de quanto tempo ela viveu aquela violência, dependendo de 

quanto tempo depois ela foi institucionalizada, é uma criança difícil. 
 

Pretendentes difíceis seriam aqueles que já vêm com uma ideia de criança e que tem um limite 

baixo do que aceita numa criança. Seriam pessoas mais inflexíveis com falas do tipo: eu não 

posso aceitar, nunca vai ser meu filho. Não posso aceitar que faça isso. Não posso aceitar que 

minta para mim. Não posso aceitar que xingue a minha esposa. Não posso aceitar que quebre 

tudo da minha casa.  

A técnica relata um caso de uma menina que foi considerada difícil para um casal, não 

ocorrendo a mesma percepção com outro. Com o primeiro houve uma devolução e com o 

segundo a adoção – então, era uma criança difícil para ela [a primeira pretendente], para esse 

outro casal não era nada difícil. De acordo com a psicóloga o fato do segundo casal ter um 

nível cultural um pouco mais baixo fazia com que não exigissem tanto da menina quanto o 

outro que tinha uma origem bem distinta da criança, de classe média alta – com uma renda 

altíssima – e moradores de um condomínio de luxo. 

A primeira situação ocorreu com um casal que tinha um filho biológico, sem problema 

para engravidar e que queria adotar uma menina. A psicóloga acredita que era um desejo 

genuíno – ‘eu quero adotar, eu quero adotar uma menina. Eu quero uma menina, eu quero 

brincar de casinha com a minha filha, eu quero ter uma filha menina’. Ela disse que conversou 

bastante com o casal – o casal super acompanhando as discussões, trazendo reflexões, 

ponderações, super legal. Então, uma menina, com a mesma idade do filho, 3 anos, foi liberada 

para adoção e a psicóloga entrou em contato para saber se tinham interesse em fazer a 

aproximação com ela. Eles aceitaram e na entrevista que tiveram, a técnica ponderou com eles 

a situação, alertando que uma coisa é você pegar uma menininha neném e ela ir crescendo, 
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outra é ela chegar já com essa idade de 3 anos. Além de avisar que existia a possibilidade da 

menina ser agressiva com o menino: 

‘meu ela pode bater no teu filho. Quando você está em uma festa de aniversário vem 

alguém e bate no teu filho, você não vira uma bruxa? Você não vira uma leoa? Você 

não quer que aquela criança encoste no seu filho, mesmo que você vá falar bonitinho 

com a outra criança, você está defendendo o seu filho. Como é que você vai defender o 

seu filho da sua filha? Como é que vai ser isso?’ 
 

A técnica também relata que a criança não tinha histórico de violência física, mas estava na 

instituição de acolhimento há algum tempo. A mãe biológica a havia entregado para uma 

vizinha, que cuidou dela por 1 ano e entrou com pedido de adoção. Contudo, como ela não 

passou pelos devidos procedimentos legais de adoção antes de pegar a criança, foi determinado 

que ela entregasse a menina e essa fosse acolhida no serviço. Segundo relatos, a menina chorava 

muito e se fechou para o contato com o outro – não deixava ninguém encostar nela, sempre 

choro para dar banho, sempre choro para trocar fralda, era sempre um choro para comer, 

sempre um choro para dormir, e ela foi se fechando. A psicóloga também conta que além da 

menina não se vincular facilmente, ela tinha uma defasagem na fala. 

Então, a aproximação foi feita e durou em torno de 1 mês. A psicóloga relata que a 

pretendente ia à instituição todos os dias, só ficando uma hora por dia com a criança, segundo 

regras da instituição religiosa. Embora a menina não tenha tido nenhum pernoite com a família, 

passou apenas um dia inteiro na casa deles, ocasião que demonstrou não querer voltar para a 

instituição, foi decidido dar início ao estágio de conivência, principalmente por estar próximo 

do recesso de final de ano.  A entrevistada afirma que quando voltou do recesso já soube que a 

adaptação não estava boa – ela já estava, já estava uma coisa assim... e aí fui acompanhando, 

fui acompanhando. Depois de 4 meses a criança foi devolvida, apesar do acompanhamento que 

a técnica estava fazendo com a família semanalmente. 

De acordo com a psicóloga, no início a pretendente falava que não queria devolver e 

expressava a vontade de que a adoção desse certo. A partir dessa posição da mãe, a técnica 

começou a fazer algumas orientações – então vamos lá, experimenta fazer isso, experimenta 

fazer aquilo. Entretanto, a entrevistada expõe o seguinte: 

ela não conseguia, aquela menininha doce, angelical que ela queria brincar, não 

existia. Não existia. Existia uma menininha retraída, obediente e tudo, mas que queria 

roubar a cena do filhinho dela, que quando o filhinho dela começava a brincar com um 

brinquedo ela queria brincar com o brinquedo que o filho estava brincando e aí tinha 

uma avó ali cacarejando [a avó morava com eles]. Eu chamei a avó, que eu vi que a 

avó estava atrapalhando muito. Chamei a avó. ‘Então, vó, olha, ela não é só filha da 

sua filha, ela é sua neta. Ela é da sua família. Ela te reconhece como uma avó. Como é 

que vai ser isso? Se você não colocar ela nesse lugar de neta, além de você comprometer 
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toda a escolha que sua filha teve, sua filha escolheu ter uma filha de adoção e você não 

está respeitando a sua filha e você não está respeitando essa criança, não está se 

respeitando como vó’. Eu conversei bastante com ela e ela ‘está bom, vamos tentar, 

vamos tentar’.  
 

Contudo, a pretendente devolveu a menina alegando que não iria conseguir ser mãe dela por 

conta de como a criança era:  

- ‘ah eu falo com ela e ela repete, ela não conversa comigo. Eu falo, vamos tomar 

banho? E ela fala ‘vamos tomar banho’, ela parece um robô. Ela parece um robô, ela 

faz tudo o que eu falo, mas ela... ela não faz nada sozinha’; 

- ‘é muito diferente eu falar com o menino [que eu esqueci o nome do filho dela] e falar 

com ela’; 

- Não ressoava, não ressoava, não ressoava.  
 

Nesse relato a ausência do cônjuge ficou muito marcada, pois a psicóloga só se referia à mulher 

o tempo todo. Ao ser questionada como o homem se colocava nessa situação, a entrevistada 

responde: o que a mulher decidir está decidido (...) para ele ‘quer ficar? Vamos ficar. Não vai 

dar? Não vai dar’. De acordo com a sua percepção, embora a menina ficasse no colo dele, quem 

cuidava mesmo era a mulher. 

Em relação a experiência da psicóloga da V5, ao longo dos seus 7 anos de trabalho na 

equipe técnica de VIJ lidou apenas com um caso de devolução. No que se refere ao restante da 

comarca, ela acredita que o número também seja baixo. Ao todo, consegue se lembrar de mais 

dois casos que ocorreram com uma colega, totalizando três nesse período. De acordo com a 

técnica, existe a possibilidade de ter havido mais e ela pode não ter conseguido se recordar ou 

não ter ficado sabendo. 

O caso que a técnica menciona, foi referente a um grupo de irmãos, eram seis entre 

crianças e adolescentes que tinham um vínculo fraternal muito forte. Entre eles tinha uma que 

era bem mais nova que foi separada e inserida em uma família sozinha, cuja adoção foi bem-

sucedida. Depois dessa, tinham duas crianças, uma menina com uns 6, 7 anos e um menino com 

8 anos, e os adolescentes. Então, fizeram a tentativa de colocar as duas crianças em uma família 

adotiva. De acordo com a técnica, o menino boicotava logo na instituição quando alguém ia 

conhecer ele já relutava, ele dava um jeito de ir boicotando, porque não queria mesmo, por 

mais que tentasse trabalhar com ele a intenção de inserção em outra família, ele não queria. 

O boicote dele vinha da seguinte maneira: no abrigo ele já começava, a pessoa vinha conversar 

e ele falava ‘ah, é você que quer me levar para sua casa? Ah, eu não quero ir para casa de 

ninguém não’; fazia horrores na casa da pessoa; bagunçava tudo, rabiscava coisa que não era 

para rabiscar. Até que a pessoa desistia e não chegava nem a iniciar o estágio de convivência.  
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Devido a isso, fizeram a aproximação da menina separada do irmão com um casal. Eles 

estavam casados há um bom tempo, a mulher tinha filhos adultos de outro casamento e o homem 

não tinha filhos. Nessa tentativa se iniciou o estágio de convivência, mas que durou menos de 

seis meses. De acordo com a percepção da psicóloga, a mulher queria muito, mas o marido não 

aceitou a menina. Chegou um momento em que ele falou: ou essa menina ou o nosso 

casamento. A esposa não quis abrir mão do casamento pela menina e concordou em devolvê-

la. Foi questionado ao casal por que não conversaram com a equipe antes de chegarem nesse 

ponto e ofereceram ajuda para tentar contornar a situação, cogitando inclusive em buscar 

acompanhamento psicológico – ‘a gente vai, a gente busca na rede, a gente luta junto’. 

Contudo, ele não aceitou, foi irredutível, ‘não, não quero, não quero, não quero, não quero, 

não quero mais essa menina, não quero, não quero, não quero’. Até mesmo com as 

profissionais da equipe técnica ele não quis conversar muito – nem aceitar um tipo de ajuda ou 

minimamente alguma tentativa de se manter mais um tempo com a criança.  

A queixa em relação à menina era que ela falava muito da família de origem e que não 

obedecia direito. Então, frente à inflexibilidade em aceitar qualquer tipo de ajuda, não tiveram 

outra alternativa a não ser acolher novamente a criança no serviço – a gente não tem como 

forçar a pessoa se ela não quer, e aí ela voltou para o abrigo – e eles foram excluídos do CNA. 

A psicóloga conta que foi muito difícil ter passado por essa experiência porque ela fez o 

processo de habilitação do casal e era a técnica responsável pela criança:  

eu me senti culpada, me senti... passaram mil coisas na minha cabeça, pelo menos 

uma semana eu fiquei meio sem saber para onde correr com isso. O que me deixou 

um pouco mais aliviada foi depois as técnicas do abrigo e mesmo a psicóloga que 

foi fazer a busca dela, que foi buscá-la para levar para o abrigo, dizer que ela estava 

feliz de voltar para o abrigo, que ela não queria muito ficar naquela família e aí 

quando ela viu o irmão ela ficou muito feliz.  
 

Depois de um tempo, a psicóloga relata que um dos irmãos mais velhos se estruturou por conta 

de um relacionamento com uma pessoa que fez questão de acolher os irmãos mais novos dele. 

Então, aos poucos os que estavam na instituição de acolhimento foram indo para casa deles. A 

partir dessa vivência, ela afirma ter mudado a forma como avalia o rompimento dos vínculos 

fraternos – que às vezes o vínculo é muito, muito forte e que não dá e que avaliar esse vínculo 

é uma avaliação delicada, mas que a gente precisa fazer com o máximo de critério. Além disso, 

a técnica começou a ponderar se a ida para uma família adotiva realmente é sempre a melhor 

opção para criança, já que ficou sem a escolha de voltar para a família de origem, mas que isso 

é difícil de avaliar.  
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Esses relatos feitos pelas psicólogas entrevistadas demonstram alguns aspectos 

relacionados a fatores ligados à devolução, dos quais muitos já foram abordados anteriormente 

nas categorias da preparação dos pretendentes e dos procedimentos de aproximação e 

acompanhamento do estágio de convivência. Como por exemplo, a falta de um refinamento 

referente à motivação dos pretendentes em adotar, o que parece estar presente tanto no caso 

relatado pela P1 da V1 como no da psicóloga da V4 em que a menina de 3 anos foi devolvida. 

No primeiro, na percepção da técnica, existia uma pretendente que talvez estivesse em busca 

de alguém que cuidasse dela, ao contrário do que deveria ser o cenário da adoção. No segundo, 

parecia uma motivação idealizada de se ter uma menina dentro de uns padrões não somente 

estereotipados de gênero como também fora da realidade do contexto das origens das crianças 

que estão para adoção. A criança por ser menina, não significa que vai gostar de brincar de 

casinha como estava sendo aguardado pela pretendente, assim como existe a possibilidade de 

ela não ter tido as condições favoráveis para ter um desenvolvimento esperado de uma criança 

de sua idade. Isso remete à relevância em se preparar o pretendente não somente para adoção 

de uma forma geral, como também para o encontro com uma determinada criança, considerando 

toda a sua especificidade psíquica, cultural, social e histórica para que o enfrentamento entre 

idealização e realidade comece a acontecer o quanto antes. 

Outro ponto a ser destacado, no momento anterior à aproximação, que chama a atenção 

em alguns dos relatos, é a condição conjugal. Tratando-se de casais, provavelmente seja preciso 

verificar se ambos continuam com o desejo da adoção e se o vínculo entre eles permanece 

sólido. Considerando o tempo de espera até a realização da ligação avisando da oportunidade 

de se concretizar a aproximação com uma criança, pode haver mudanças do projeto comum de 

adoção, da relação do casal e até mesmo das condições de assumir essa responsabilidade nesse 

momento específico. Como o ocorrido no exemplo dado pela psicóloga da V3, os pretendentes 

que já estavam com problemas conjugais e apostaram na adoção como último recurso para 

salvar o casamento. Novamente o caso da menina de 3 anos da V4, a ausência da figura do 

marido no discurso da psicóloga pode revelar a sua falta de implicação nesse projeto que era 

para ser compartilhado com sua esposa, que parecia ser a única pretendente envolvida na adoção 

da criança. Assim como no caso da psicóloga da V5, a atitude inflexível do pretendente em 

aceitar qualquer tipo de ajuda, poderia estar conectada com uma falta de desejo ou preparação 

em adotar não somente aquela menina, mas qualquer criança. Como discutido anteriormente é 

imprescindível que ambos estejam empenhados nesse projeto de parentalidade. 
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Embora não tenha sido o foco da presente pesquisa, não se pode deixar de apontar alguns 

dos aspectos referentes às crianças que se destacam nos relatos das entrevistas sobre suas 

experiências de devolução.  Nos casos da menina que não suportava a ideia de ser adotada por 

um homem da V3, do menino que rejeitava a ideia da adoção da V5 e da sua irmã que mesmo 

aceitando ir para uma família adotiva parecia não se desvincular da família biológica, de alguma 

maneira demonstram a relevância da existência da preparação das crianças antes de existir a 

possibilidade de irem para outra família. Essa preparação envolve abranger não somente o luto 

da família biológica, mas também entrar em contato com os traumas e as marcas psíquicas que 

as vivências passadas deixaram nelas. Tal preparo muitas vezes requer ir além dos atendimentos 

oferecidos pelas equipes técnicas, tanto da instituição de acolhimento quanto da VIJ, precisando 

a criança ser submetida a um processo psicoterapêutico. Principalmente quando existe um 

histórico de tentativas de inserções malsucedidas, como nesses da V3 e V5. Em relação ao caso 

da menina de 3 anos da V4, um fator que poderia ter sido favorável a adaptação a nova família 

seria um acompanhamento com profissionais especializados para poder lidar com seu déficit de 

fala e embotamento emocional.  

Levando-se em conta o sentimento de não conseguir se sentir mãe ou uma boa mãe, 

como foi retratado pelas pretendentes em dois casos apresentados pela psicóloga da V4, em 

uma das justificativas relatadas pela psicóloga da V3 e até mesmo no caso da P1 da V1, em que 

não se estabeleceu uma relação de mãe e filha. É relevante evocar novamente que geralmente 

sentir-se mãe ou pai de uma criança só ocorre depois de um trabalho psíquico que normalmente 

leva certo tempo para ser processado e finalizado. Não existe nada de anormal uma mulher não 

se sentir mãe de uma criança, mesmo depois de iniciado o estágio de convivência. 

Principalmente por ser esse um período em que o vínculo da parentalidade e da filialidade serão 

efetivamente engendrados. Essa fase do processo da adoção é marcada justamente pela 

construção desses vínculos. Exemplos anteriores dados na categoria dos procedimentos de 

acompanhamentos dos estágios de convivência demonstram que muitas vezes para que isso 

aconteça de forma satisfatória existe a necessidade de haver algumas intervenções ou 

encaminhamentos à profissionais especializados para que os obstáculos encontrados nessa fase 

possam ser superados. 

Para tanto, precisa haver uma abertura por parte dos pretendentes, para solicitar tal 

ajuda. As psicólogas destacam a dificuldade que muitos deles têm em reconhecer a importância 

de obter tal acompanhamento, principalmente por não conseguir dar a devida relevância que a 

dimensão psíquica tem dentro processo de adoção. Nesse sentido, Pinho (2014) observa que, 
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dentre os casos atendidos de devolução descritos em seu estudo, na maior parte “não há espaço 

para qualquer intervenção, pois o pretendente, ao buscar atendimento na Vara, já se encontra 

fechado no seu posicionamento de desistência da adoção e, principalmente, não é capaz de 

demonstrar qualquer implicação nas dificuldades relatadas” (p. 536), como foi visto no caso 

apresentado pela psicóloga da V5. Além disso, a autora afirma que alguns demoram a pedir 

ajuda à equipe técnica da Vara, por medo de retirarem a criança, o que não parece ter ocorrido 

em nenhum dos casos relatados.  

Além desses aspectos que já foram observados acima, é válido destacar outros fatores 

que podem estar relacionados de alguma maneira com a existência dos casos de devolução das 

VIJ pesquisadas. Um deles, seria as condições de trabalho que cada VIJ oferece aos 

profissionais das equipes técnicas, interferindo na possibilidade de conseguirem desenvolver o 

trabalho necessário para dar conta de toda a complexidade envolvida no cenário da adoção. 

Como por exemplo, as técnicas da VIJ que menos relataram problemas em relação a todo o 

contexto de execução de suas funções, foram as que declararam que a comarca como um todo 

quase não tem casos de devolução, que são as psicólogas da V1. A P2 em momento algum disse 

que não conseguia fazer o que achava que deveria ser feito, pelo contrário, ela afirma ter o apoio 

que precisa para executar seu trabalho no tempo e na forma que acredita que deve ser feito. 

Essa também é a VIJ que tem uma proporção menor de número de crianças acolhidas pelo 

número de técnicos na equipe, seriam 13 crianças para cada um. Em compensação, a VIJ que 

mais tem casos de devolução é a que proporciona as piores condições de trabalho à psicóloga 

técnica e a que tem a maior relação de crianças acolhidas por técnica, 120 para uma. 

Outro fator que pode interferir no estabelecimento de um contexto favorável ao 

desenvolvimento do processo de adoção é a estrutura da rede de apoio do poder executivo que 

abarca a comarca da VIJ. Aqui se encontram as condições das outras instituições que servem 

de suporte à execução dos trabalhos dos profissionais das equipes técnicas. Por exemplo, as 

condições das instituições de acolhimento, podendo interferir favoravelmente ou não no 

processo da adoção. Nesse sentido, essas instituições têm um papel fundamental tanto no 

ambiente que vai proporcionar à criança durante sua estada nas casas de acolhimento quanto no 

suporte a ser dado à sua preparação para inserção em outra família. Além disso, na fase de 

aproximação entre pretendentes e crianças, a equipe técnica possui uma função importante e 

privilegiada na observação e avaliação de como estão se dando os primeiros contatos entre eles. 

Talvez não tenha sido à toa que as psicólogas da V1 não se queixaram das instituições de 



115 

 

 

  

acolhimento que fazem parte da sua comarca. Em contrapartida, a psicóloga da V4 foi a que 

mais reclamou das condições precárias das casas de acolhimento. 

Importante ressaltar que a devolução é uma situação que forma um emaranhado tão 

complexo a partir das características de todos os envolvidos nessa trama, que acaba por tornar 

inviável a redução desses acontecimentos a apenas um fator ou ator. Afinal, como indica 

Ghirardi (2008), a devolução revela os “aspectos fundamentais do sujeito que devolve, da 

criança que é devolvida e também daquele que a recebe de volta” (p. 24). Embora pareça existir 

uma tendência para se tomar um posicionamento reducionista, não é possível analisar a 

devolução de uma forma a apontar culpados. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Adotar é tornar-se mãe e pai por uma via distinta da biológica. Essa diferenciação traz 

algumas especificidades para a família adotiva, principalmente no que concerne à construção 

do vínculo parental e filial. Pretendentes e crianças precisam atravessar tanto por um processo 

jurídico quanto por um complexo trabalho psíquico para conseguirem se reconhecer como 

sendo mãe e/ou pai de uma determinada criança e como sendo filho/a dessa/e mãe e/ou pai. O 

entrelaçamento dos aspectos envolvidos nessas delicadas mudanças pode gerar conflitos que 

acabam por levar à devolução. Buscou-se nesse estudo compreender quais são os fatores 

presentes na fase de aproximação e no período de convivência do processo jurídico de adoção, 

que podem estar relacionados aos casos de devolução de crianças. Especificamente, verificou-

se como acontece a preparação dos pretendentes no âmbito das VIJ, assim como foram 

identificados quais são os procedimentos utilizados pelos profissionais de psicologia da equipe 

técnica do judiciário, na aproximação entre pretendentes e crianças e no acompanhamento do 

estágio de convivência que favoreceram ou não a construção dos vínculos filiativos na formação 

dessa nova família.  

Procurou-se enfatizar o quanto a devolução é uma situação complexa, envolvendo 

vários personagens na construção da trama filiativa, tomando por base o discurso das 

participantes, que sob vários aspectos confirmou a literatura revisada. Foi também possível 

observar que existem algumas circunstâncias que podem contribuir para a prevenção de sua 

ocorrência, principalmente no que diz respeito à preparação dos adotantes e adotados e ao 

acompanhamento realizado de maneira a acolher demanda frente às dificuldades encontradas 

no processo de adaptação e construção vincular.  

No que tange à preparação dos pretendentes, foi percebido que o fato do curso 

preparatório ou grupo informativo ser coordenado por profissional da área da adoção, faz com 

que se abarque o mínimo das temáticas básicas ligadas à filiação adotiva e ao processo jurídico 

a que serão submetidos. Com exceção da V4, que foi a única comarca em que esse primeiro 

momento não supriu o que se espera dessa da fase da preparação. É no curso ou grupo que os 

adotantes tomam conhecimento de informações de ordem mais objetiva, referentes ao processo 

jurídico. Assim como, começam a se aproximar mais da realidade do universo da adoção, 

iniciando uma conscientização acerca dessa situação e uma diminuição da idealização que 

possuem, tanto em relação à adoção em si como da criança a ser adotada. Há, portanto, o início 



117 

 

 

  

do estabelecimento de um enredamento que vai além do simples ato de levar uma criança órfã 

para casa e dar a ela todo o amor incondicional que julgam sentir, acreditando que esse seja o 

único elemento necessário para se concretizar uma adoção. 

Outro fator significativo concernido à preparação é que, embora apenas o grupo ou curso 

seja reconhecido como local exclusivo para esse propósito, o espaço ofertado na fase do estudo 

psicológico da habilitação, para o cadastro no CNA, tem uma relevância fundamental nessa 

tarefa junto aos pretendentes. Contudo, a instauração desse local privilegiado de preparação, 

fica na dependência do/a profissional de Psicologia agregar esse sentido a essa fase do processo, 

que pode facilmente carregar apenas um caráter avaliativo. Para conseguir ir além, é necessário 

estabelecer um espaço de escuta e fala que possa superar a mera obtenção de informações a 

respeito da vida dos pretendentes. Viabilizando assim, entrarem em contato com material 

subjetivo ligado às dimensões psíquicas da adoção e aprofundarem temáticas importantes 

relativas à parentalidade adotiva. Como por exemplo, o contato com conteúdos psíquicos de 

cada indivíduo envolvido, do casal conjugal e parental e do grupo familiar que possam interferir 

no processo de construção do vínculo filial com a criança a ser adotada e as motivações 

conscientes e inconscientes que os levaram a considerar a adoção. Além disso, essa ampliação 

do sentido do estudo psicológico, favorece que os pretendentes estabeleçam uma relação de 

confiança e parceria com esses profissionais. 

Quanto aos procedimentos utilizados na fase de aproximação, foram verificados dois 

pontos que podem contribuir para auxiliar o processo da construção vincular. Um seria o 

momento da apresentação do histórico da criança aos pretendentes.  Nessa ocasião, para que 

possam decidir se realmente desejam conhecer pessoalmente a criança, é essencial que os 

pretendentes obtenham informações para além do que está contido no processo de acolhimento 

e incluam o máximo possível das especificidades psíquica, cultural, social e histórica dela. Para 

que dessa maneira, a criança esperada e imaginada comece a ter contornos reais. Esperando 

assim, que diminua o confronto entre a criança idealizada e a real antes mesmo de entrarem em 

contato pessoalmente com ela. O segundo ponto é referente ao encontro entre eles. Nesse 

momento é preciso que os pretendentes não esperem sentir logo um grande sentimento afetuoso 

pela criança nesses primeiros contatos, pois isso é algo que surge e se constrói ao longo da 

convivência e da formação dos vínculos afetivos e psíquicos.  

No que se refere ao acompanhamento do estágio de convivência, o fator principal 

considerado é que esse é o momento de maior vulnerabilidade do engendramento dos vínculos. 

É aqui que os profissionais de psicologia da equipe técnica precisam se tornar referências de 
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apoio aos pretendentes, se fazendo disponíveis para orientá-los e ajudá-los conforme as 

dificuldades forem surgindo. A adaptação entre pretendentes e crianças é marcada tanto por 

uma fase de ilusão quanto de desilusão do relacionamento, surgindo assim conflitos, medos e 

fantasias comuns na construção do vínculo parental e filial adotivos. Devido a isso, é 

imprescindível que os adotantes consigam compartilhar os problemas enfrentados e estarem 

cientes que podem se deparar com obstáculos que nem sempre conseguirão superar sozinhos. 

É fundamental reconhecerem os seus limites e pedirem ajuda de profissionais especializados 

para conseguirem superar os percalços encontrados na construção dos novos vínculos 

familiares. Essa constatação vai de encontro com um resultado encontrado por Moraes e 

Faleiros (2015) em seu estudo sobre devolução, que tem como uma de suas conclusões a relação 

do sucesso da adoção com a existência de uma capacidade reflexiva continua dos envolvidos 

“sobre os desafios inerentes ao processo de adoção e as possibilidades em relação à transposição 

desses desafios, antes que o conflito ganhe a dimensão da devolução” (p.131). 

É válido pontuar, que tanto na fase de preparação dos pretendentes, quanto na de 

aproximação e acompanhamento do estágio de convivência, a Psicanálise pode conceder uma 

boa contribuição a esse diálogo interdisciplinar entre a Psicologia e o Direito. Uma escuta 

psicanalítica nessas fases, pode proporcionar um acesso aos conteúdos psíquicos que precisam 

ser elaborados e trabalhados antes e/ou durante a realização desse encontro entre pretendentes 

e crianças. Além disso, pode favorecer a execução de um trabalho que facilite os envolvidos a 

se abrirem, aceitarem e acolherem aquilo que é de mais estranho e diferente em ambos. Afinal, 

como afirma Berenstein (2003), “a estranheza do outro resiste à identificação” (p.189), sendo a 

identificação um mecanismo psíquico fundamental presente na realização da construção 

vincular.  

Além de constatar que, para se ter uma devida construção do vínculo psíquico entre 

pretendentes e crianças, passa-se por uma preparação dos pretendentes e pela utilização de 

procedimentos de aproximação e acompanhamento do início da convivência, que considere os 

elementos complexos presentes no desenvolvimento da parentalidade e da filialidade adotiva, 

verificou-se outros fatores que podem estar relacionados com a existência dos casos de 

devolução. Embora não se tenha encontrado números acurados relativos à devolução, foi 

possível observar, que instituições judiciárias que oferecem boas condições de trabalho aos 

profissionais das equipes técnicas e que possam contar com uma boa estrutura da rede de apoio, 

têm um número menor de casos de ocorrência de devolução. Dessa maneira, as técnicas não 

somente conseguem desenvolver o trabalho necessário para dar conta de toda a complexidade 
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envolvida no cenário da adoção, como também encontram sem grandes dificuldades, suporte 

em instituições parceiras para abarcarem tarefas que fogem do escopo de sua atuação de 

trabalho. 

Vale destacar, que esse estudo tem seus limites principalmente no que se refere aos 

participantes da pesquisa. Apesar de terem proporcionado reflexões sobre o tema, as que 

aceitaram contribuir não tinham tantas experiências diretamente ligadas com casos de 

devolução, com exceção de uma participante. Inicialmente tinha-se a ideia de entrevistar 

também pretendentes que haviam devolvido e que faziam parte das VIJ pesquisadas. Mas, a 

dificuldade em conseguir esse pareamento inviabilizou a execução desse projeto. Contudo, fica 

como sugestão a futuros estudos não somente a tentativa de analisar conjuntamente a 

perspectiva dos outros atores envolvidos na devolução, como também de se obter mais dados 

objetivos relativos ao número de inserções de crianças realizadas por profissionais da equipe 

técnica e o número acurado de devoluções dos técnicos e das VIJ como um todo. Além disso, 

há outros contextos relacionados à devolução a serem explorados, como o da adoção 

internacional e o da ida a outras comarcas e estados. 

Espera-se que essa pesquisa possa ter ampliado minimamente o entendimento sobre o 

tema, possibilitando que se dê mais um passo no afastamento dessa visão tabu que ainda lhe é 

revestido. É preciso ter mais abertura para se falar sobre esse fenômeno com todos os 

envolvidos no processo de adoção, a fim de prevenir ou evitar a ocorrência de casos de 

devolução. É necessário também que haja uma ponderação quanto ao limite não somente dos 

pretendentes como dos profissionais do judiciário que também precisam de uma preparação, 

por meio de capacitação, e de um apoio externo, talvez via supervisão, para conseguirem lidar 

com as dificuldades encontradas na execução de suas funções. E que tenham sempre em mente 

que “o trabalho do psicólogo, no universo jurídico ou em qualquer outro, pode até pretender, 

mas de fato não tem como estabelecer garantias de ações presentes ou futuras nos sujeitos 

acompanhados” (Saraiva, 2014, p. 329).   
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: profissionais de psicologia 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PROFISSIONAIS 

DE PSICOLOGIA DA EQUIPE TÉCNICA 

A pesquisa intitulada “Adoção de Crianças e Casos de Devolução: um estudo psicanalítico da 

fase de aproximação e do estágio de convivência”, que está sendo desenvolvida por mim no 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Profa. Titular Isabel 

Cristina Gomes, tem como objetivo geral verificar quais os fatores presentes no período de 

convivência, de uma adoção, que podem estar relacionados à devolução de criança(s) e 

adolescentes(s). Para tanto, serão entrevistados profissionais de psicologia de três diferentes 

Varas da Infância e da Juventude e pretendentes cujo processo de adoção foi interrompido no 

estágio de aproximação ou convivência. Nessa entrevista, com o profissional de psicologia da 

equipe técnica, buscar-se-á informações acerca do número de casos de devolução e dos 

procedimentos realizados na preparação dos pretendentes, na aproximação entre pretendentes 

e a(s) criança(s) e no acompanhamento do estágio de convivência. A entrevista será realizada 

em local escolhido previamente pelo(s) entrevistado(s) e será gravada em áudio se houver o 

consentimento.  

Caso você(s) tenha(m) algum desconforto frente à entrevista, esta pode ser interrompida a 

qualquer momento ou você pode se manter em silêncio ou mudar o tema da mesma, sem 

nenhum prejuízo.  

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão a qualquer 

momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou penalidade.  

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas sem a identificação dos voluntários, sendo assegurado o sigilo sobre sua 

participação.  

A pesquisa não envolve qualquer gasto por sua participação e nem oferece nenhum tipo de 

pagamento.  

Este Termo foi elaborado em duas vias, devendo constar em todas as folhas a rubrica e na última 

a assinatura da pesquisadora responsável e da participante, sendo que uma via ficará com a 

pesquisadora e a outra com a participante.  

Durante todo o período da pesquisa você terá a liberdade e o direito de esclarecer dúvidas com 

relação à pesquisa e/ou em relação a questões éticas decorrentes. Para tanto, disponibilizo 

abaixo os respectivos endereços.  
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ________________________________________________, após a leitura deste 

documento e ter tido a oportunidade de conversar com a pesquisadora responsável, para 

esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro 

para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos 

da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 

provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante 

do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo.  

Data: ____/____/____  

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

 

 

______________________________________________ 

Flávia Almeida de Carvalho 

(Pesquisadora) 

 

 

Dados da pesquisadora:  

Flávia Almeida de Carvalho  

R. Gaspar Lourenço, 65 apto 82  

Vila Mariana, São Paulo – SP – CEP: 04107-000  

flavia.almeida.carvalho@usp.br  

(11) 98035-7640  

 

Dados do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da 

USP: 

Av. Professor Mello Moraes, 1721, Bloco G, 2º andar, sala 27  

Cidade Universitária, São Paulo – SP – CEP: 05508-030  

ceph.ip@usp.br  

(11) 3091-4182 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado 
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