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Introdução

O vídeo Diferentes adoções procura abordar a diversidade de situa-
ções que envolvem as crianças, adolescentes e as famílias em experiências 
adotivas. Ele foi criado a partir de discussões no GIAAA – Grupo de Inves-
tigação sobre Acolhimento Familiar, Abrigamento e Adoção, constituído por 
profissionais da área de Psicologia e Serviço Social do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo do Fórum de Ribeirão Preto e pesquisadores do 
CINDEDI - Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Edu-
cação Infantil da FFCLRP-USP. 

Espera-se que as animações, os depoimentos, as reflexões dos profissio-
nais e este encarte possam ser um instrumento que estimule novas refle-
xões, contribuindo para a criação de condições que permitam o acolhimen-
to das crianças e adolescentes que permanecem nos abrigos, aguardando 
por uma família.  

O texto deste encarte está dividido em temas que não tiveram a pretensão 
de serem esgotados. As idéias de cada um desses temas podem gerar 
reflexões às famílias adotantes, grupos de apoio à adoção, profissionais 
envolvidos com a questão, servindo ainda como material de apoio na for-
mação de operadores sociais e do direito.   

Este vídeo é o terceiro da série Proteção Integral à Criança e ao Ado-
lescente, sendo o primeiro: Que casa é essa? O abrigo enquanto um 
acolhimento de qualidade à criança e ao adolescente (2007), e o segundo, 
Delicada escolha, uma família para a criança e uma criança para a família 
(2008).
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ADOÇÕES DIFERENTES E SUAS FAMÍLIAS
Atualmente é crescente o volume de adoções diferentes, como aquelas de 
crianças mais velhas, adolescentes, grupos de irmãos, crianças já devol-
vidas ou portadoras de necessidades especiais ou com alguma doença 
crônica. As famílias candidatas à adoção freqüentemente temem assumir 
uma criança maior ou um adolescente, pois eles já têm uma história de 
vida muito diferente da história da família e há receios dos problemas que 
isso pode trazer. No entanto, essa família pode superar esses temores se 
tiver uma atitude acolhedora, com abertura e disposição para lidar com o 
diferente. Por outro lado, o desejo de ter uma família pode ser tão grande, 
que favorece a abertura da criança e/ou adolescente para a construção de 
novos vínculos, o que facilita o processo de adaptação na nova família e 
em novos contextos. 

Que tipo de família aceita fazer adoções diferentes, como aquelas de crian-
ças mais velhas, adolescentes, grupos de irmãos, crianças já devolvidas ou 
portadoras de necessidades especiais ou com alguma doença crônica? 
As famílias que aceitam fazer adoções diferentes podem ser constituídas 
por pai, mãe e filho ou por outros modelos que diferem do nuclear. Na rea-
lidade, novas organizações familiares tornam-se cada vez mais freqüentes. 
Assim, vemos mães ou pais solteiros com seus filhos, casais separados que 
educam filhos de outros casamentos, casais homossexuais, etc. Essa diver-
sidade de famílias revela uma aceitação do diferente, o que tem influenciado 
na transformação que, felizmente, vem ocorrendo na “cultura de adoção”. 

Entre as que aqui denominamos adoções diferentes, está a adoção tardia, 
em que no Brasil, pela definição, estão incluídas todas as crianças acima 
de dois anos; assim, sob essa designação se incluem crianças em diferen-
tes fases de desenvolvimento, cujas características possibilitam e requerem 
diversas formas de interação e cuidados. É importante frisar a plasticidade 
do ser humano em se adaptar aos mais diversos contextos. Entretanto, 
dependendo da idade de desenvolvimento, será diferente a maneira de se 
relacionar, suas habilidades físicas, sociais, cognitivas, sua capacidade de 
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compreender a situação e adaptar-se a ela. Isso varia não apenas com a 
idade, mas conforme as características individuais da criança e/ou adoles-
cente. Essas diferenças provocam reações nos adotantes que devem ser 
compreendidas e bem utilizadas na construção da relação com seus filhos.

Há uma crença de que adotar um bebê é mais fácil, porque se imagina 
como sendo semelhante à chegada de um filho biológico. Todavia, no de-
correr do desenvolvimento do bebê adotivo constrói-se uma maternidade, 
paternidade e filiação que diferem da biológica. Trata-se de uma história 
em construção constante, retomada em diferentes momentos da vida da 
criança e/ou o adolescente e sua família.

Assim, a adoção é um processo complexo que leva tempo. Cada membro da 
família, inclusive a criança e/ou adolescente adotado, terá uma participa-
ção diferente. Por vezes uma avó, um tio, um irmão ou uma irmã (adotivos 
ou não) podem constituir um excelente apoio, como a vó Chica da história 
“Importantes para mim”, por exemplo. Mas podem manifestar atitudes de 
rejeição, rivalidade ou ciúme, como o tio do Maicon, criando assim dificulda-
des. É importante lembrar que isso também ocorre em famílias biológicas. 

O processo de adoção, em especial, 
tem momentos de acolhimento e de 
rejeição tanto por parte da criança 
e/ou adolescente, quanto da famí-
lia, o que deve ser bem trabalhado 
no decorrer do tempo. O suporte 
oferecido por grupos de apoio e 
serviços de pré e pós-adoção auxi-
lia muito nesses momentos, sobre-
tudo quando se tem oportunidade 
de compartilhar suas experiências 
com outros pais ou filhos adotivo.
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A PREPARAÇÃO E O ENCONTRO DA CRIANÇA 
E/OU ADOLESCENTE COM OS PAIS ADOTIVOS
Quando a família pretendente à adoção recebe a notícia de que há uma 
criança e/ou adolescente para ser(em) adotado(s), muitas decisões preci-
sam ser tomadas. Esses pais enfrentam mudanças muito rápidas. Embora 
já estejam esperando o filho, não vivenciam o desenvolvimento concreto e 
gradual da gestação. Nesse tempo, eles podem assumir outros compromis-
sos, terem outros planos, mudarem o relacionamento entre eles, e até não 
quererem aceitar assumir uma adoção naquele momento. 

Assim, em relação ao(s) adotante(s), uma importante etapa da prepa-
ração compreende o momento de contato para avisar sobre a existência 
de criança(s) e/ou adolescente(s) para adoção. Nesse momento, apre-
senta-se à família a história de vida, as características e outros aspectos 
importantes da(s) criança(s) e/ou adolescente(s). Também faz parte da 
preparação pensar a forma como essa apresentação vai ocorrer, acompa-
nhando a evolução da situação, observando sentimentos, desejos e medos 
surgidos e dando-lhes oportunidades de conversarem sobre isso. 

Ao se promover o encontro da criança com os pais adotivos, é importante 
planejar uma forma adequada de aproximação e estratégias de apresenta-
ção que considerem as características específicas do caso. É fundamental 
uma parceria efetiva entre a equipe técnica do Fórum e do Abrigo, que 
inclua também educadores e funcionários. A decisão de quais crianças e 
adolescentes serão colocados em quais famílias substitutas, no entanto, 
compete à Vara de Infância e Juventude do Fórum.

É importante que as crianças e/ou adolescentes sejam informados sobre 
sua real situação, que lhes seja explicada a possibilidade de adoção, ou-
vindo o que eles pensam a respeito dessa possibilidade.  Além disso, eles 
precisam ter um tempo suficiente para ir se desligando, se despedindo 
das pessoas que cuidavam deles e com quem haviam estabelecido uma 
relação afetiva. Podem precisar de alguma ajuda nesse sentido, inclusive 
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de atendimento psicológico. Com essas questões mais claras e resolvidas, a 
aproximação e a construção de vínculos com os adotantes tornam-se mais 
fáceis e têm mais chances de serem bem sucedidas, mesmo que surjam 
algumas crises ao longo do processo.
 
Na história “Filho não se devolve”, Pedro fala para Ana do curto tempo de 
preparação da cunhada para adotar a menina, o que pode ter atrapalhado 
o processo. Assim, essa etapa de preparação é importante para que a 
adoção ocorra da melhor forma possível.
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A ADAPTAÇÃO DAS CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES NA FAMÍLIA
Crianças têm, em geral, grande capacidade de adaptação aos mais dife-
rentes costumes e contextos. Assim, na relação com pais acolhedores há 
uma reconstrução gradual de vínculos afetivos, do qual fazem parte mo-
mentos de rejeição e comportamentos que testam os limites de aceitação 
da nova família. Como o abrigo serve de referência afetiva para a criança 
e/ou adolescente, em momentos de conflito pode ser expressa a vontade 
de retornar a ele, tal como ocorreu na história “Importantes para mim”. 
Além disso, na adoção tardia, diferentemente de adoção de bebês muito 
novos, a criança e o adolescente têm mais memórias e são capazes de 
se lembrar de relacionamentos significativos do passado. Por muito tempo 
podem sentir falta da mãe, da família de origem, de antigos cuidadores, 
dos amigos do abrigo e da escola. Precisam ter oportunidades para falar 
deles, compreender e conviver com essa perda. E isso não significa que não 
desejam permanecer na nova família.

A entrada da criança e/ou adolescente adotados na nova casa é sempre 
uma surpresa. Tudo é novidade para eles, e a família, por vezes, surpreen-
de-se com seu deslumbre e a voracidade diante das novidades: comidas, 
roupas e objetos a que nunca tiveram acesso, e também uma organização 
e uma rotina com horários e costumes muito diferentes, que trazem a mar-
ca do novo contexto familiar. Nessa fase há uma adaptação recíproca: da 
criança e/ou adolescente aos costumes familiares, e dos pais aos novos 
filhos, cujos hábitos, gostos e interesses precisam conhecer.
 
Festa de aniversário, batizado, participação em cerimônias na igreja ou no 
clube, na escola, na comunidade marcam momentos de inclusão na família 
nos quais a criança e/ou adolescente começam a se sentir pertencendo 
àquele grupo, fazendo parte de sua história e construindo sua própria his-
tória. 
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CRIANÇAS MAIS VELHAS E ADOLESCENTES TÊM 
UMA HISTÓRIA ANTERIOR
 
A questão da mudança de prenome e de obtenção de um novo registro de 
nascimento com o sobrenome da família merece ser discutida. Na história 
“Nossa Júlia chama Joyce”, uma criança de três anos já tem uma história 
de relacionamento em que ela se reconhece por um nome, Joyce. Sua iden-
tidade está em construção e uma mudança de nome pode constituir uma 
violência. No entanto, receber o sobrenome da família usualmente traz ale-
gria, pois dá um sentido de fazer parte da nova família, de pertencimento 
a um grupo familiar. Na escola, sobretudo, o sobrenome deixa claro de 
quem é filha. 

Em crianças um pouco mais velhas, a demora do processo legal de adoção 
pode provocar ansiedade. Elas esperam o registro definitivo para se senti-
rem mais seguras e protegidas na nova família. Esse novo registro de certa 
maneira atenua fantasias de devoluções ao abrigo e de novas separações. 
Por outro lado, para a família adotante, ter o registro de nascimento defi-
nitivo alivia a ansiedade e praticamente põe fim ao medo de perder o filho 
para a família biológica.

Uma das situações delicadas é que a história de vida anterior da criança 
e/ou adolescente deve ser compartilhada com os pais adotantes. Os pais 
podem tanto temer os efeitos dessa história em seus filhos, como ter medo 
de que vínculos afetivos anteriores possam interferir na relação que esta-
belecem com eles, como se esses vínculos ameaçassem a chance da crian-
ça e/ou adolescente se ligar a eles. Observa-se por vezes uma tendência 
a evitar esse assunto muito delicado. Quando os filhos não perguntam, os 
pais podem sentir-se mais tranqüilos ou aliviados, achando que não exis-
tem dúvidas e que os filhos compreenderam a situação.

Entretanto, essa ausência de questionamentos pode estar revelando uma 
certa dificuldade de entrar em contato com questões doloridas, como na 
história “É bom estarmos juntos”. Omissões, silenciamentos e sentimentos, 
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por parte da família e da criança e/ou adolescente, dizem tanto quanto pa-
lavras. Eles não devem ser forçados a falar sobre o assunto, mas precisam 
ter oportunidades de conversar sobre seu passado em diferentes momen-
tos, de maneira aberta e sem receios, sem terem que se preocupar se 
estão ofendendo seus pais biológicos ou adotivos, confiando que possam 
dialogar com eles sobre isso.
 
É muito importante possibilitar à criança e/ou o adolescente construírem 
narrativas sobre sua história. Diferentes registros da história da criança 
e/ou adolescente como fotos, diários, objetos pessoais, lembranças, cartas 
ou bilhetes, são recursos interessantes para auxiliar nesse processo de 
conversa e compartilhamento da história. Além disso, auxiliam o filho adoti-
vo no seu processo de construção de identidade, quando busca responder a 
perguntas tais como: “quem sou eu?”, “de onde venho?”, “pertenço a que 
família?”, “qual minha história de vida?”, “o que será de mim no futuro?”.

Essa narrativa sobre a própria história é construída e reconstruída no de-
correr do desenvolvimento. Por isso, crianças e adolescentes sempre retor-
nam ao assunto, e precisam de liberdade para fazer perguntas, receberem 
informações de acordo com a sua capacidade de compreensão e até de 
ficarem em silêncio se o quiserem. Espaços para conversa são realmente 
fundamentais.
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DESAFIOS NA ADOÇÃO DE CRIANÇAS MAIS 
VELHAS E ADOLESCENTES
A criança maior e/ou o adolescente estão em outro momento de desenvolvi-
mento. A adolescência é um período de grandes mudanças físicas, sociais e 
psicológicas. Nessa fase, a cada novo momento ou situação, o adolescente 
busca entender quem ele é ou será. Essa busca de identidade pode desen-
cadear no adolescente adotado uma intensa procura pelas suas origens. 
Isso não quer dizer que ele não deseje estar na nova família.
 
O adolescente, filho biológico ou não, usualmente apresenta comportamen-
tos diferentes nessa fase. Os pais, às vezes, estranham aquele novo filho 
que têm em casa. Esse estranhamento pode agravar-se no caso de adoles-
centes adotados, por receio de que aquela alteração de comportamentos 
seja devida a uma característica genética ou decorrente de uma experiência 
traumática passada. Nesse caso, os pais passam a tratar o(a) filho(a) com 

menos familiaridade, como se tivessem 
medo daquilo de ruim que pode trazer à 
família. O adolescente reage a esse tipo 
de rejeição de maneiras diversas. Ele 
pode buscar apoio em outras relações, 
que o ajudam a amadurecer e a aprender 
a lidar com os pais. Pode também entrar 
em depressão, isolar-se ou agredir a fa-
mília, correspondendo assim às expecta-
tivas ruins dos pais, o que cria um círculo 
vicioso. É importante haver um apoio para 
toda a família nessa fase, de maneira a 

fazer com que o adoles-
cente seja acolhido nesse 
período de intensas mu-
danças e a família se sinta 
competente a promover 
esse acolhimento.  
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CRIANÇA NÃO SE DEVOLVE, 
CRIANÇA SE DESENVOLVE
Há um preconceito em nossa cultura e sociedade de que filho adotivo dá 
problema, criando uma expectativa de um processo difícil para todos os 
envolvidos. Por causa disso, pesa sobre todos os membros da família uma 
expectativa de que sejam “perfeitos”. Mas a família adotante é uma famí-
lia como outra qualquer, sujeita às ocorrências usuais. Por exemplo, pode 
haver separações, como na história “É bom estarmos juntos”, em que a 
própria mãe reconhece que o pai continua participando ativamente da vida 
dos filhos, mesmo depois de separados.
 
No encontro de crianças e/ou adolescentes com uma família adotiva pode 
haver uma fase inicial muito boa de encantamento, seguida de momentos 
de afastamento, agressão e testes de limites. Como na história “Filho não 
se devolve”, em que a menina colocou fogo no sofá. Tais comportamentos 
podem estar expressando uma crise, e não que a criança esteja “sendo 
ingrata” como foi interpretado pela tia na história: “mal ela saiu do inferno 
daquele abrigo e em três meses destruiu o melhor lugar que ela já deve ter 
tido na vida”.  Essa família não conseguiu enfrentar a situação como um 
problema a ser resolvido com a participação de todos. Se a criança “faz 
arte”, não é necessariamente porque ela rejeita a família. E se as crianças 
fazem artes, os pais as repreendem porque querem educá-las e não por-
que as rejeitam. 

No entanto, a criança mais velha tem o direito de optar entre permanecer 
ou não numa família. O depoimento de Maria Lúcia e José Mário mostra a 
estratégia usada por Tauane e Tiago para serem devolvidos pela primeira 
família em que foram inseridos. Por vezes o profissional e mesmo a própria 
família, têm dificuldade em interpretar alguns desses comportamentos.  É 
difícil distinguir se revelam apenas uma fase de adaptação ou se estão sina-
lizando uma real recusa em permanecer nessa família. Os casos de recusa 
geram por vezes um sentimento de fracasso, de incompetência, tanto nos 
pais adotantes como nos profissionais que os acompanharam nesse 



processo. Uma atitude acolhedora e aberta de diálogo com as crianças 
e/ou adolescentes e com a família ajuda a lidar melhor com essa situação.  

Assim como quem está casando não pensa em separar, no momento da 
adoção não passa pela cabeça dos adotantes a possibilidade de devolver 
as crianças e/ou adolescentes. A devolução é uma situação extremamente 
dolorida para todos os envolvidos, que não deveria ocorrer, mas infelizmen-
te ocorre. Ela parece ser o último momento de um processo desgastante 
para todos. Antes, podem ter ocorrido situações de conflitos, agressões 
físicas e verbais, enfrentamentos ou fugas por parte das crianças e/ou ado-
lescentes e ameaças de devolução. Esse conjunto pode levar os adotantes 
a situações extremas. Para que isso não aconteça, na existência de dificul-
dades é interessante buscar ajuda rapidamente, seja do Fórum ou de um 
grupo de apoio, por exemplo. 

Uma entrevista de cadastro bem feita e um estágio de convivência bem 
acompanhado podem permitir encontros mais maduros entre os desejos e 
necessidades da família e da criança, e afastar a possibilidade de devolu-
ção. Serviços de pré e pós-adoção que ofereçam apoio aos pais, disponi-
bilizando um espaço para discussão das dificuldades surgidas nessa fase 
podem auxiliar esse processo.     

Como dissemos acima, durante o processo de aproximação, as crianças 
e/ou os adolescentes podem testar o amor e a aceitação dos adotantes e 
vice-versa. A confiança mútua, convivência tranqüila e vínculo afetivo preci-
sam de tempo para serem construídos e reconstruídos. Ameaçar devolver 
nunca pode ser usado como recurso de controle de comportamento. Isso 
pode gerar insegurança e a criança e/ou o adolescente pode passar a 
querer agradar sempre, perdendo a espontaneidade, o que compromete 
sua identidade, ou então a reagir de maneira defensiva, às vezes até mais 
agressiva, para evitar a sensação de rejeição que os ameaça. 

Por outro lado, histórias anteriores de devolução da criança e/ou adoles-
cente a ser adotado constituem um tema difícil de ser enfrentado pelos 
pais pretendentes. Devoluções anteriores podem deixar os adotantes com 
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receio, gerando inclusive uma recusa em dar continuidade a esse processo 
de adoção. Falar e ouvir sobre essas diferentes situações de vida pessoal 
é difícil para todos: crianças, adolescentes, adotantes e até para os pro-
fissionais.

Sentimentos de rejeição e de menos-valia podem ficar potencializados em 
crianças e adolescentes que foram devolvidos. Freqüentemente eles atri-
buem a si mesmos a responsabilidade pela devolução e vivenciam intensos 
sentimentos de culpa. Isso pode fazer com que “se fechem” para a possi-
bilidade futura de adoção. Porém, um processo de adoção bem feito e bem 
acompanhado pode ter sucesso mesmo nesses casos.
  
Há experiências mostrando que é possível a construção de relações afe-
tivas positivas nesses casos, como mostra o depoimento do casal Maria 
Lúcia e José Mário. Com sua disposição, eles conseguiram criar condições 
para a construção de uma história positiva de desenvolvimento conjunto. 
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ADOÇÕES DIFERENTES E 
UMA VIDA FAMILIAR NORMAL 
As pessoas que adotam crianças e/ou adolescentes com características di-
ferentes da sua, como a cor da pele ou o tipo de cabelo, com necessidades 
especiais, como deficiências físicas e/ou mentais, AIDS e outras doenças 
crônicas, são corajosas por enfrentar desafios. 
Em relação às crianças e adolescentes portadores do vírus HIV, por exem-
plo, mesmo com a sobrevida aumentada através de tratamentos e com a 
sua possibilidade de participação em atividades cotidianas como escola, 
comunidade, etc; permanece a idéia de que eles podem vir a falecer logo 
e há dúvidas e medos quanto aos riscos de contaminação. Os receios de 
contaminação e os preconceitos em relação à AIDS afastam seus portado-
res do convívio comunitário. Por isso podem permanecer com freqüência 
nos abrigos sem terem o direito à convivência familiar respeitado. Mesmo 
quando estão em uma família, essas práticas na relação com crianças e 
adolescentes portadores podem levar à super proteção, interferindo em 
sua socialização. 

A responsabilidade pelo acolhimento dessas crianças e/ou adolescentes 
com características especiais deve ser compartilhada entre a família, ser-
viços integrados de saúde, educação, assistência e a rede de apoio da co-
munidade. A família adotante precisa de disposição para ajudá-los a terem 
uma vida com oportunidades de desenvolvimento. O desejo de tornar-se 
uma família aberta à diversidade ajuda muito nesses casos, para que tais 
características sejam apenas diferenças e não se tornem motivos de desi-
gualdade.

ADOÇÃO DE IRMÃOS
No caso das adoções tardias, são freqüentes as adoções de grupos de 
irmãos. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) preconiza, é 
importante adotar o grupo, mantendo o vínculo construído entre os irmãos. 
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Todavia, a cumplicidade entre os irmãos, que os ajudou a manter um sen-
timento de família dentro do abrigo, não exclui brigas e disputas, como em 
toda relação próxima.
 
Mas o laço entre eles pode ameaçar a nova família, pois traz uma história 
familiar anterior não compartilhada com os pais adotantes. São duas famí-
lias numa só, que terão que construir a história de uma nova família. Esse 
processo de certa forma se assemelha ao das famílias recasadas, onde os 
pais com filhos de diferentes uniões têm que construir uma nova história e 
identidade familiar. 
Por outro lado, no grupo de irmãos há diferenças entre eles e estigmatizar 
um filho como o bom e o outro como o mal, ou aquele fácil e o difícil, são 
ocorrências freqüentes. Podem ocorrer dificuldades quando essa situação 
não é refletida e ultrapassada, havendo a ameaça ou tentativa de devolu-
ção do filho “mal”, difícil ou trabalhoso. Novamente, ressalta-se a impor-
tância de espaços de reflexão e acompanhamento para apoio às famílias 
adotantes a fim de lidarem com essas situações de forma mais tranqüila.
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