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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre as dificuldades da adoção tardia nas 

famílias contemporâneas. Trata-se de pesquisa qualitativa voltada para o 

aprofundamento da compreensão da adoção tardia e suas dificuldades, em particular 

as relacionadas à formação de vínculos afetivos. Foram consultados autores que 

voltaram a atenção ao tema a saber, René Spitz, John Bowlby e Donald Winnicott, 

cujo pensamento foi articulado com os principais obstáculos e dificuldades da adoção 

de crianças mais velhas. A discussão se voltou para as vicissitudes da adoção tardia 

e como o profissional de psicologia pode intervir para promover um processo mais 

satisfatório para os envolvidos: a criança a ser adotada e a família adotante. 

 

Palavras-chave: Adoção; Adoção tardia; Vínculo das famílias adotivas.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to reflect on the difficulties of late adoption in contemporary families. 

It is qualitative research aimed at deepening the understanding of late adoption and its 

difficulties, in particular those related to the formation of emotional bonds. Authors who 

turned their attention to the subject were consulted, namely, René Spitz, John Bowlby 

and Donald Winnicott, whose thinking was articulated with the main obstacles and 

difficulties in the adoption of older children. The discussion turned to the vicissitudes 

of late adoption and how psychologists can intervene to promote a more satisfactory 

process for those involved: the child to be adopted and the adopting family.  

 

Keywords: Adoption; Late adoption; Bonding of adoptive families. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adoção é o procedimento legal pelo qual alguém assume como filho, de 

modo definitivo e irrevogável, uma criança ou adolescente de quem não é genitor 

biológico. 

No Brasil, a adoção é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA)1 e não há custo para tal processo. Podem ser adotados crianças 

ou adolescentes de no máximo 18 anos de idade à data do pedido de adoção e que 

estejam com situação jurídica definida, ou seja, pais biológicos desconhecidos, 

falecidos ou destituídos do poder familiar, e esgotadas todas as alternativas de 

permanência na família de origem. A adoção se apresenta como principal solução 

para reconstruir um ambiente familiar que se adeque às necessidades da criança com 

histórico de perdas e separações. 

Em 2019 foi criado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), que 

surgiu da união do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadastro Nacional de 

Crianças Acolhidas (CNCA). O novo sistema abrange milhares de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com uma visão global da criança, 

focada na doutrina da proteção integral prevista na Constituição Federal e no Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA). Os maiores beneficiários do SNA são as crianças e 

adolescentes em acolhimento familiar e institucional que aguardam o retorno à família 

de origem ou a adoção. 

O painel on-line do SNA2 traz estatísticas atualizadas sobre o número no Brasil 

de crianças acolhidas, disponíveis para adoção, em processo de adoção, 

reintegradas à família de origem e pretendentes disponíveis para adotar. Em 2020 

cerca de 5 mil crianças e adolescentes esperavam para ser adotados no Brasil, 

apesar dos mais de 40 mil pretendentes à adoção. A discrepância se dá porque a 

grande maioria das crianças e adolescentes prontos para serem adotados tem mais 

de 5 anos, enquanto os potenciais adotantes desejam crianças mais novas.  Há um 

número muito maior de crianças com mais de três anos de idade, negras e pardas, 

disponíveis, mas a maioria dos potenciais adotantes ainda prefere crianças menores 

e da mesma etnia dos pais adotivos. 

 
1 Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, com alterações subsequentes. 
2 https://www.cnj.jus.br/estatisticas-da-adocao-e-do-acolhimento-no-brasil-sna/  



11 

 

Apesar dos dados acima descritos, o SNA não traz dados sobre a devolução 

de crianças e adolescentes adotados ou em período de convivência para adoção, o 

que dificulta seu estudo, principalmente com relação às causas e consequências da 

devolução de crianças. 

A família contemporânea assume diferentes configurações, e as formas de 

adoção também podem ser múltiplas. Mas segundo Sampaio, Magalhães e Carneiro 

(2018), apesar das transformações ocorridas até o momento, construir uma nova 

cultura da adoção no Brasil que quebre antigos mitos e preconceitos é uma tarefa 

que ainda impõe muitos desafios.  

Segundo Araújo (2017) a idealização da criança, a expectativa criada pelos 

adotantes quanto ao amor e gratidão que a criança demonstrará para quem a adotou 

é fonte de grande frustração. Os pais, que se acham caridosos ao adotar, com 

frequência não suportam que a criança manifeste opiniões ou revoltas e não a 

esperada gratidão. 

Quais seriam então as possibilidades e dificuldades para adoção? Como 

podem ser resolvidas? A idade da criança adotada é um problema? O que seria uma 

família bem estruturada nos dias de hoje? O problema é complexo e envolve várias 

questões: o que é família? Quais as dificuldades enfrentadas por famílias que adotam 

crianças com mais de 2 anos? Por que as crianças que sofreram abuso ou 

negligência nos primeiros anos apresentam determinados tipos de comportamento? 

Quais são as expectativas das famílias ao adotar uma criança? Qual a importância 

da história da criança ou jovem adotado? Como se dá o processo de triagem de 

adotantes? 

É importante identificar os obstáculos ao potencial de adoção de crianças mais 

velhas e jovens para realizar a aproximação entre a população de crianças e 

adolescentes que aguardam a adoção, as famílias dispostas a adotá-los e os 

profissionais que participam do processo, de modo a possibilitar adoções bem-

sucedidas. Este trabalho se justifica por se propor a contribuir para identificação e 

esclarecimento de tais obstáculos. 

No mais, vale lembrar também aquilo indicado por Pereira (2016)3:  

 

 
3 https://www.conjur.com.br/2016-dez-18/processo-familiar-sistema-adocao-brasil-cruel-criancas-
adolescentes 
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O sistema de adoção no Brasil é cruel com as crianças e os 
adolescentes. São os números que dizem isso: mais de 46 mil estão 
em abrigos à espera de uma família. Pior que isso são os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário parecerem achar tudo normal. É 
perverso! Todos fazem de conta que não veem essa violência de os 
menores não poderem ter uma família para acolhê-los. O aforismo de 
Lacan, “A mulher não existe”, pode ser ampliando também para “A 
criança não existe”. Elas se tornaram invisíveis e não há nenhuma 
política pública séria para tratá-las como verdadeiros sujeitos de 
direitos. 

  

Assim, urge a necessidade de se tratar do tema desta pesquisa. Os intensos 

problemas acerca do sistema de adoção, tal como diagnosticado por Pereira, 

precisam ganhar maior luz, em especial em seus casos particulares, como na de 

adoção de crianças acima de dois (2) ou três (3) anos, na modalidade chamada 

“adoção tardia”. Isto posto, vale também ressaltar a importância do incentivo desta 

opção dos adotantes, já que “Atualmente, existem 35 mil crianças acolhidas em 

instituições ou famílias temporárias; deste total, cinco mil já estão aptas para adoção”4, 

um número de significância para a sociedade brasileira.  

Por fim, para além da adoção seletiva, tema tratado mais à frente, mas que 

possui grande importância na ancoragem da justificativa deste projeto, dar-se-á luz ao 

desaconselhamento da devolução (aqui tido como reabandono) da criança adotada, 

medida que não se sustentaria desde as perspectivas psicológicas e sociais quando 

posta a primazia do melhor interesse do jovem adotado, que, idealmente, deveria ser 

acolhido de modo efetivo e afetuoso em um novo sistema familiar.  

  

 
4 https://www.camara.leg.br/noticias/764239-entidades-pedem-agilidade-em-processos-de-adocao-
para-atender-milhares-de-criancas-na-fila/ 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O Objetivo Geral é contribuir para a compreensão do processo de adoção, 

seus impactos e suas possibilidades, em especial da adoção tardia nas famílias 

contemporâneas e suas vicissitudes. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Contribuir para a compreensão das dificuldades da adoção tardia. 

● Demarcar problemas comuns acerca de um processo de adoção pouco efetivo 

e mal acompanhado. 

● Indicar as necessidades psico-emocionais não expressas na legislação vigente 

sobre o processo de adoção. 

● Demonstrar a importância do afeto recíproco entre adotante e adotado. 

● Apontar possibilidades de atuação do psicólogo no contexto da adoção 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Diversas razões justificam a realização deste trabalho. Dentre elas, tem-se a 

necessidade de reflexão acerca do papel do psicólogo no processo de adaptação na 

relação bilateral de adoção (adotantes  adotado). O que explicita aqui, por meio da 

indicação de diversas facetas de uma possível adoção disfuncional e/ou 

desacompanhada, é a importância do papel educativo, auxiliador e desmistificador do 

psicólogo nesta fase de transformação e complexificação do sistema familiar.  

A adoção tardia, recorte mais específico do objeto deste trabalho, enfrenta as 

diversas adversidades tradicionais da adoção de crianças com mais de dois (2) anos, 

mas de forma mais aprofundada e hiperbólica, fazendo-se necessário, em especial 

nesses casos, um profissional que atue numa melhor compreensão psicossocial da 

situação, afastando má-concepções e preconceitos acerca do vínculo afetivo a ser 

estabelecido, fantasmagorias acerca da origem desconhecida das crianças adotadas, 

o peso simbólico da consanguinidade e discurso biológico sobre a filiação, entre 

outros.  

A partir da difícil situação do Brasil no cenário do SNA, vale indicar alguns 

pontos que fundamentam a urgência desta pesquisa, em especial sob a  perspectiva 

da adoção tardia. Conforme o informado pelo SNA5, o Brasil tem hoje 29.193 crianças 

acolhidas. Dessas, 15% (4.292) estão disponíveis para adoção. Na outra ponta, o total 

de pretendentes na fila de adoção é maior: chega a 32.766, mas se restringir apenas 

por idade, desse total, 33% (10.896) desejam somente crianças de até quatro (4) anos, 

e 30% (9.706) querem adotar pessoas de até seis (6) anos.  

O número de crianças disponíveis para adoção com idade até os 6 anos é de 

964. Isto é, ao que tudo indica, o que causa o descompasso apontado pelos dados 

acima é a escolha quanto ao perfil da criança a ser adotada, como raça6 e idade, que 

interfere diretamente no tempo em que a fila da adoção vai andar. No entanto, para 

 
5 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/08/24/esperei-minha-filha-por-8-anos-e-
valeu-a-pena-como-e-a-fila-de-adocao.htm?cmpid=copiaecola 
6 Pesquisas indicam que este dado variou nos últimos. “Hoje, quase metade (46,6%) dos pretendentes 
inscritos no cadastro é indiferente à cor das crianças ou adolescentes. Ou seja, dizem aceitar filhos de 
qualquer raça. Há cinco anos, eram 31,8%”, porém, “apesar disso, país ainda registra discrepâncias 
regionais e só 10% das crianças adotadas são negras”. 
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/preconceito-dos-pretendentes-em-relacao-a-cor-da-crianca-na-
hora-de-adotar-cai-ano-a-ano-no-brasil.ghtml 
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que isso aconteça, é imprescindível um maior conhecimento e desmistificação da 

adoção tardia, tema deste trabalho. 
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4 MÉTODO 

 

Este trabalho adota como fio metodológico de condução três temas principais: 

(1) as bases jurídicas acerca da adoção (2) a adoção tardia; (3) a necessidade dos 

vínculos de amor capazes de firmar relações familiares saudáveis. Para tal, recorreu-

se a autores voltados para a formação de vínculos e a importância do ambiente a fim 

de mostrar a relevância, necessidade e urgência da presença e atuação do 

profissional da psicologia no processo de adoção e posterior relação entre adotantes 

e adotados. 

De início são apontados os aspectos legais da adoção. Em seguida é abordada 

a família contemporânea, seguida do pensamento de René Spitz (1979), John Bowlby 

(1989; 1990) e Donald Winnicott (1975; 1988) sobre a importância dos vínculos 

afetivos e da família como elemento organizador da criança. Por fim, aborda-se mais 

especificamente a adoção tardia e suas vicissitudes. Segue-se uma discussão acerca 

da contribuição dos psicólogos no processo de adoção e seu potencial para adoções 

bem-sucedidas. 
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5 ADOÇÃO, VÍNCULOS, AMBIENTE 

 

5.1 Adoção: aspectos legais 

 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1998 a criança e o 

adolescente passaram a receber atenção especial na legislação brasileira. A lei 

passou a considerar dever de todos a garantia de direitos sociais mínimos à criança e 

ao adolescente. Dispõe o artigo 227, da Constituição Federal que: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

No ano de 1990 foi criada a Lei 8.069/90 o ECA e, que dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente. Segundo seu artigo 3º a criança e o adolescente 

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo 

obrigação do Estado assegurar facilidades e oportunidades para que todos tenham 

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

e dignidade. Dispõem os artigos do ECA:  

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
  
(...) 
 
Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 
seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 
garanta seu desenvolvimento integral.  
 

Da leitura sistemática da Constituição Federal e do ECA fica claro que a 

convivência familiar é um direito fundamental de crianças e adolescentes. Tendo isso 

em vista, o acolhimento institucional de crianças e adolescentes deve ser medida 

excepcionalíssima e tais situações devem ser reavaliadas a cada três meses, visto 

que a criança deve estar na sua família originária, família substituta ou ser 
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encaminhada à adoção. A subseção IV do ECA (artigos 39 a 52) trata detalhadamente 

dos procedimentos da adoção no Brasil. 

A partir de 2009 foram realizadas importantes mudanças no ECA, entre as 

quais a adoção passou a considerar as necessidades da criança em primeiro plano.  

O ECA em seu artigo 43 dispõe que a adoção só será efetivada quando houver 

vantagens reais para o adotando e considerando que entre adotante e adotado possa 

surgir um vínculo de filiação. Daí a importância de adotantes passarem por um 

processo de avaliação, conscientização e preparação. 

 

5.2 Família contemporânea 

 
O conceito de família não existe desde sempre, como nos mostraria uma 

suposta história universal, e passou por muitas transformações ao longo dos tempos.  

As famílias têm apresentado mudanças substanciais ao longo das últimas décadas e 

estão cada vez mais variadas (WALSH, 2016). Assim, é impossível falar em 

normalidade como um conceito hermético. Já que os padrões são cada vez mais 

fluídos, saber se uma família é sadia e traz bem-estar aos seus membros não se 

descobre seguindo uma lista ou questionário. As famílias estão realmente mais 

diversas e complexas. As definições de normalidade são construções sociais e muitas 

vezes privilegiam um padrão em detrimento de outros justamente pela influência de 

grupos dominantes que impõem sua cultura (por exemplo pesquisadores do Norte-

global, brancos, heterocisnormativos e de detentores de capital econômico). A 

observação do que seria uma “família normal” é bem subjetiva e deve ser feita caso a 

caso, pois não há uma única forma de funcionamento familiar. Além do mais, a 

observação do fenômeno sempre dependerá dos sujeitos observados, do observador 

e da cultura na qual estão inseridos. 

Para Walsh (2016), as sociedades ocidentais estão passando por 

transformações na contemporaneidade e a família está cada vez mais admitindo 

novas formas com as seguintes variações: formatos familiares (famílias separadas, 

recasadas, adotivas, opções de natalidade e gravidez etc.); papéis de gênero e 

relações (atualmente cada vez menos há uma crença em “papéis de gênero 

apropriados” como por exemplo de um provedor pai trabalhando enquanto há uma 
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mãe dona de casa cuidando dos filhos)7; diversidade cultural (nossa sociedade 

multicultural possui um número crescente de crianças e famílias multirraciais, com 

religiões mescladas e com a diversidade inclusive no interior das famílias). O 

reconhecimento da diversidade, o cultivo dessa pluralidade familiar, com 

compreensão e respeito pelas diferenças, pode ser uma fonte de força que vitaliza 

uma sociedade. 

O sistema familiar pode ser compreendido como um grupo de pessoas que 

interagem a partir de vínculos afetivos, consanguíneos, políticos, entre outros, que 

estabelecem uma rede infinita de comunicação e mútua influência (WAGNER, 

TRONCO & ARMANI, 2011). O casamento já foi considerado um sacramento pela 

igreja e também necessário para o direito. Entretanto, a instauração e o número 

crescente de divórcios diminuíram a força simbólica do casamento, que pouco a pouco 

deixou de ser o criador do vínculo familiar, ato fundador de uma família. Os 

conservadores sempre temeram que a propagação do divórcio seria a morte da 

família, sem considerar as possibilidades de recomposição familiar e de um núcleo de 

poder descentralizado, a família tem uma multiplicidade de modelos horizontais e não 

mais um modelo hierarquizado. Os casamentos não são realizados para durar uma 

vida inteira e cada vez mais os filhos são concebidos fora dos laços matrimoniais, visto 

que a procriação está cada vez mais diferenciada do ato carnal. A família 

contemporânea compõe-se com divórcios, recasamentos, por adoção além de outras 

configurações possíveis. A família do futuro será ainda reinventada várias vezes 

(ROUDINESCO, 2003). 

 

5.3 Formação do vínculo entre pais e filhos 

 

Segundo Levinzon (2020) quando um filho nasce, o período de gravidez ajuda 

a preparação física e psíquica para a chegada do novo membro na família e essa 

 
7 “Estudos de Bossardi e Vieira (2010) e Sutter e Bucher-Maluschke (2008) salientam que a estrutura 
familiar ultimamente passa por transições nos papéis maternos e paternos, na medida em que os pais 
desempenham papéis e funções diferenciadas na dinâmica familiar. De acordo com esses autores, no 
contexto atual, o papel da mulher no mercado de trabalho reflete mudanças na função do pai em tornar-
se o cuidador dos filhos” (MAGALHÃES, OLIVEIRA & PEDROSO, 2013). Desta maneira, acerca da 
adoção (Cf. ANDRADE, COSTA & ROSSETTI-FERREIRA, 2006), verificou-se que, com a manutenção 
dos papéis de gênero, a mulher é a principal responsável pelo cuidado dos filhos e tarefas domésticas. 
Percebe-se diante da transição da conjugalidade para parentalidade biológica ou adotiva não haver 
diferenças na construção de tornar-se pai e mãe.  
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preocupação materna primária estende-se até depois do nascimento do bebê, 

possibilitando o cuidado especial desse. 

A criança nasce completamente dependente de cuidados e segundo os autores 

citados a seguir a maturação de suas capacidades e potencialidades se dará na 

relação do bebê com o ambiente e principalmente na relação com a mãe (ou com 

quem desempenhe a função de cuidado).  

René Spitz, em seu livro O Primeiro Ano de Vida (1979), explica a importância 

do primeiro ano de vida para o desenvolvimento do bebê e suas consequências na 

vida adulta. Para o autor, a atitude emocional materna com seus afetos, servirá para 

orientar os afetos do bebê e conferir experiências de qualidade. Segundo Spitz (1979, 

p. 114): 

 
O desenvolvimento no primeiro ano de vida não se processa em uma 
curva uniforme, regular. Ao invés disso, podemos notar em certos 
estágios sucessivos, regularmente repetidos uma mudança de direção 
nesta curva. Estas mudanças correspondem à reorganização da 
estrutura psíquica, que é seguida pelo aparecimento de novos 
aspectos e capacidades da personalidade. Cada um destes estágios 
sucessivos reflete uma transição de um determinado nível de 
desenvolvimentos para no nível superior seguinte e é marcado por 
diferenciações mais elaboradas do aparelho mental. Meu estudo 
destas transformações fundamentais levou-me a introduzir um novo 
conceito para explicar os fatores que governam este processo. 
Denominei estes fatores “organizadores” da psique, um termo tomado 
de empréstimo à embriologia. 
 

Spitz destaca três importantes marcos indicativos do desenvolvimento, 

denominados organizadores: o sorriso diante de um rosto humano aos três meses de 

vida, a angústia diante de um rosto estranho aos oito meses de vida e a aquisição da 

palavra “não” aos quinze meses de idade (introdução à linguagem simbólica).  

 
Os organizadores da psique são de importância extraordinária para a 
progressão ordenada e livre do desenvolvimento infantil. Se a criança 
estabelecer e consolidar com êxito um organizador no momento 
apropriado, seu desenvolvimento pode prosseguir na direção do 
próximo organizador (SPITZ, 1979, p. 115). 
 

A relação mãe-bebê pelo afeto recebido é essencial para a constituição da 

percepção, cognição e desenvolvimento emocional do bebê. O afeto materno é capaz 

de criar um clima favorável essencial para a saúde física e emocional do bebê. Spitz 

identifica que a rejeição materna primária causa “distúrbios psicotóxicos” com impacto 

negativo no desenvolvimento do bebê (SPITZ, 1979).  Para o autor a rejeição primária 
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materna pode ser ativa (uma rejeição global da maternidade, incluindo a gravidez e a 

criança) ou passiva (rejeição da maternidade e não especificamente da criança). Os 

distúrbios psicotóxicos são fortes perturbações que podem acometer as crianças que 

sofrem essa rejeição primária.  

 John Bowlby (1989) observou e escreveu sobre a importância dos cuidados 

recebidos na primeira infância e seus estudos deram origem à teoria do apego. O 

processo de construção de relação, chamado apego, é muito importante para o 

desenvolvimento dos seres humanos. Comportamento de apego pode ser definido 

como qualquer forma de comportamento que resulta em uma pessoa alcançar e 

manter proximidade com algum outro indivíduo, considerado mais apto para lidar com 

o mundo. Bowlby (1989) também considerou o apego como um mecanismo básico 

dos seres humanos. O papel do apego na vida dos seres humanos envolve o 

conhecimento de que uma figura de cuidado está disponível, proporcionando 

segurança e fortalecendo um vínculo.   

A teoria do apego identificou duas classes de apego: apego seguro e apego 

inseguro. As crianças com o primeiro são as confiantes em explorar o ambiente com 

a certeza que seu cuidador estará por perto amparando-a. Já as crianças com o 

segundo exploram pouco o ambiente e possuem interação precária ou exagerada com 

o cuidador (em geral a mãe). O repertório comportamental de apego inclui chorar, 

fazer contato visual, se agarrar, se aconchegar e sorrir. Vínculos se criam lentamente, 

não é uma questão binária de firmação ou negação, mas o comportamento de apego 

será a base de segurança que permitirá que a criança explore o mundo ao se 

desenvolver, além de servir como modelo para todas as relações emocionais da vida 

do indivíduo.  

Outro autor que abordou o desenvolvimento emocional de bebês e crianças e 

sua relação com a figura materna foi Donald Winnicott (1975). A criança cria o 

ambiente e o ambiente cria a criança, segundo o psicanalista, somente ao ser refletida 

pelos olhos amorosos de uma mãe é possível construir uma segurança básica, um 

prazer pela vida, uma pulsão para o conhecer e um reconhecimento de que ela é 

capaz, útil e valorosa. Para ele, o bebê tem como primeiro espelho o rosto da mãe. 

Ao ser visto pela mãe o bebê passa a existir. Uma mãe suficientemente boa deve ser 

capaz de se devotar ao bebê, dando sustentação (holding) e tocando o filho (handling 

– manipulação do corpo). O primeiro é um amparo e sustentação importante para o 

recém-nascido e continua a ser importante ao longo da vida. O bebê ao nascer é 
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dependente e precisa de uma relação total com a mãe e caso ocorra uma falha nessa 

relação inicial as perdas psicológicas e emocionais são dificilmente recuperáveis, daí 

a importância do ambiente emocionalmente estável 

Segundo Winnicott (1988), a mãe (ou quem desempenhe a função materna8) 

também é aquela que lhe apresentará o mundo em pequenas doses, permitindo 

inicialmente a ilusão de criação de tais descobertas ao bebê (ilusão de onipotência). 

Essa apresentação permite o estabelecimento das relações objetais, nas quais o 

sujeito ao longo da vida pode se relacionar com objetos sabendo diferenciar-se deles. 

A criança adotada deve receber esse acolhimento, um amparo da mãe-ambiente, para 

desenvolver confiança e sentir-se protegida da ameaça de “cair para sempre” (sentir-

se completamente abandonada). Esse olhar amoroso dá sustentação à criança, que 

poderá desenvolver sua individualidade. Ao ser privada de um contato afetivo, a 

criança poderá ter perturbações no seu desenvolvimento que poderão revelar-se 

como comportamentos antissociais durante a vida.  

Spitz (1979), Bowlby (1989) e Winnicott (1975; 1988) falam da importância das 

primeiras experiências de vida, dos cuidados e da relação do bebê com a mãe a fim 

de criar um vínculo seguro, estabilidade emocional, e a própria noção de si. Esse 

começo terá grande impacto na vida futura da criança.  

 

5.4 Adoção tardia e suas vicissitudes 

 

A Cartilha Mude um Destino (ano), da Associação de Magistrados do Brasil 

explica a expressão adoção tardia da seguinte forma: 

 

 A expressão “adoção tardia”, bastante utilizada, refere-se à adoção 
de crianças maiores ou de adolescentes. Remete à discutível ideia de 
que a adoção seja uma prerrogativa de recém-nascidos e bebês e de 
que as crianças maiores seriam adotadas fora de um tempo ideal. 
Desconsidera-se, com isso, que grande parte das crianças em 
situação de adoção tem mais de 2 anos de idade e que nem todos os 
pretendentes à adoção desejam bebês como filhos. 

 

 Segundo o site do Instituto Geração Amanhã9: 

 

 
8 Lacan (1969/2003) nos informa sobre a combinação da função materna e da função paterna, que 
estariam incumbidas de realizar a fundação sujeito na primeira infância. Essas funções não tratam da 
figura de uma mulher e de um homem, mas de sujeitos que exercem uma função, que está para além 
da simples satisfação das necessidades do filho. 
9 www.geracaoamanha.org.br 

http://www.geracaoamanha.org.br/
http://www.geracaoamanha.org.br/
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O termo adoção tardia é utilizado quando a criança adotada já possui 
um desenvolvimento parcial em relação a sua autonomia e interação 
com o mundo, em geral após os 3 anos de idade. Embora não haja 
uma idade mínima formal para caracterizar a adoção tardia, assim são 
classificadas as adoções de crianças que já conseguem se comunicar, 
sabem andar, não usam mais fraldas, ou seja, não são mais 
consideradas bebês. 

 

Segundo Peiter (2016) o vínculo familiar no caso de adoção de crianças mais 

velhas tem características especiais, pois crianças adotadas tardiamente sofreram na 

primeira infância algum tipo de abandono ou abuso. Quando a criança chega à família 

as condições para a regressão saudável devem estar presentes, e um bom momento 

para permitir que a criança retorne a um estado de dependência sob um olhar amoroso 

e mãos firmes. É necessário ter um espaço para elaborar as emoções não 

reconhecidas, como raiva, ódio, medo, paixão, ansiedade e para isso a empatia da 

família é primordial. Jonathan e Levy reforçam a importância da família para a própria 

organização interna da criança: 

 

A família funciona como continente, delimitando um “dentro” e um “fora” e 

instaurando um espaço de refúgio. Ao delimitar papéis, lugares, regras e ao 

procurar manter a imagem idealizada do grupo familiar, ela exerce uma 

função de organização. A imagem de família proposta, marcada pelo ideal e 

inscrita em uma história, permite que identificações sejam feitas e oferece 

uma vivência de pertencimento (...). A família é considerada, aqui, como a 

base segura a partir da qual a criança sente que pode partir para explorar o 

mundo (...). Um vínculo afetivo é sentido como um bem que protege, 

permitindo à criança desenvolver um sentimento de confiança em si e no outro 

(JONATHAN & LEVY, 2010, pp. 50-55). 

 

A intervenção psicanalítica é muito importante no momento da adoção a fim de 

proporcionar uma regressão e introduzir objetos transicionais que possam simbolizar 

e integrar passado, presente e possibilidades futuras. Ao expressar e elaborar tais 

sentimentos eles não desaparecem, mas ganham sentido e dão vida psíquica ao 

indivíduo (Peiter, 2016). 

Nos casos de adoções tardias muitas vezes ocorre uma regressão da criança 

a um estágio de desenvolvimento anterior ao correspondente de sua idade biológica 

(idem). Por exemplo, muitas vezes crianças que dormem sozinhas começam a chorar 

à noite por companhia, outras que já iam ao banheiro precisam novamente de fraldas 
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etc. É uma busca não voluntária de apoio e cuidados que não foram dados na época 

adequada. Infelizmente muitas famílias não reconhecem esse processo de regressão 

como curativo, ao contrário, pensam que precisam disciplinar e corrigir, já que a 

criança estaria, no vocabulário corrente, “dando trabalho”. Reprimir, ignorar e punir 

tais emoções e suas manifestações anestesiam o sentir e podem levar à morte 

psíquica. A dor acolhida e compreendida passa a ser libertadora, como oportunidade 

de se sentir vivo e criar novas possibilidades.  

Nos casos de adoção tardia é comum ouvir relatos de crianças e adolescentes 

com tendência antissocial (alguns mentem, vão mal na escola, furtam, brigam, 

machucam os irmãos menores etc). A criança pode exibir comportamentos 

provocativos para verificar a real disponibilidade dos pais adotivos em relação a ela. 

O vínculo será fortalecido na medida de uma progressiva construção de confiabilidade 

no novo lar (PEITER, 2011). 

Diante da agressividade demonstrada pela criança, a melhor resposta da 

família seria suportar a destruição, não revidar com o mesmo ódio, não se vingar ou 

sucumbir. Assim, a família pode evitar que a violência se torne real. Esses aspectos 

devem receber especial cuidado, pois o sofrimento psíquico gerado pelos conflitos 

pode culminar numa ruptura definitiva e desistência do vínculo familiar como única 

solução imaginada, o que causa um colapso psíquico de difícil reparação para a vida 

da criança (LEVINZON, 2020). 

Ferenczi (1992) escreve textos que explicam o tema do trauma precoce em 

crianças que não foram acolhidas pelo ambiente familiar de maneira satisfatória. No 

mais, um acolhimento verdadeiro pode proporcionar uma regressão capaz de 

liquefazer o trauma e impedir que este se cristalize.  Essa pode provocar um 

descongelamento das emoções e a possibilidade de uma vida não paralisada 

afetivamente. Sem a possibilidade dessa regressão fica mais difícil a construção dos 

vínculos afetivos.  

Em A adaptação da família à criança (1928), Ferenczi explica que adaptação 

é um termo usado na biologia para expressar sobrevivência. Em termos 

psicanalíticos, a adaptação familiar tem grande importância na vida psíquica da 

criança e posteriormente do adulto. No entanto, o senso comum muitas vezes é de 

que cabe à criança se adaptar à família (seja filho biológico ou adotivo), mas na 

verdade a família deve se adaptar à criança que chega, reservando-lhe um lugar para 

ocupar na família. Já em A criança mal acolhida e sua pulsão de morte (1929), os 
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traumatismos referentes ao ingresso da criança na família e sociedade de seus 

semelhantes têm efeitos duradouros e difíceis de eliminar. Se no começo da vida o 

indivíduo sofre um dano, ainda que mínimo, a sombra pode perdurar por toda a vida. 

Conclui-se que a família deve adotar/ acolher os filhos, sejam biológicos ou adotivos. 

O vínculo parento-filial nas adoções tardias ajudará a superar as dificuldades. 

Estudos (CAVALCANTI & MAGALHÃES, 2017) apresentam evidências de que são 

vários os fatores que podem influenciar a qualidade do apego entre pais e filhos 

adotivos, em particular quando isso envolve crianças com histórico de longa 

permanência em abrigos e instituições similares. No caso de adoções, a criação do 

vínculo é influenciada pelas experiências da criança e da família adotante. Vínculos 

de apego, amor e lealdade também se constroem com os outros membros da família 

e no caso de haver irmãos na família haverá ainda uma dimensão adicional a ser 

levada em consideração.   

A qualidade da história pregressa da criança adotada e de suas relações 

iniciais, quando possível, deve ser conhecida pelas famílias adotantes, que assim 

poderão dar apoio e acolhimento com a compreensão necessária (LEVINZON, 2019). 

Não falar da história de vida da criança, seja por ignorá-la ou por querer apagá-la, 

traz dificuldades para o desenvolvimento familiar e emocional do indivíduo. Os não-

ditos se transformam em barreiras colocadas entre a história anterior e a família 

adotiva. É importante desenvolver uma história familiar coerente, ainda que os fatos 

que serão contados dependam da idade da criança e as informações possam 

aumentar com a maior maturidade da criança. É um erro acreditar que é possível 

construir um futuro independentemente do passado.  

Frequentemente os filhos adotivos procuram respostas e querem pesquisar sua 

origem; os pais adotivos se sentem ameaçados (i.) em falar da história anterior da 

criança ou adolescente por medo das lembranças e/ou (ii.) diante o desejo do filho de 

reencontrar sua família biológica, especialmente a mãe (LEVINZON, 2020). 

Entretanto, é preciso ressaltar que essa busca não quer dizer que a família adotiva 

não seja suficientemente boa, é apenas um desejo de descobrir mais sobre si mesmo, 

integrar sua identidade. A possibilidade de novos laços afetivos não significa 

ingratidão, tristeza ou separação. A autora ressalta que os filhos precisam de apoio 

para conhecer sua origem, mas devem ter idade compatível para lidar com todas as 

emoções decorrentes (a partir do início da vida adulta). 
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6 DISCUSSÃO 
 

Dispõe o ECA:  

 

Art. 28 A colocação da criança ou adolescente em família substituta 
será precedida de preparação gradativa e acompanhamento posterior 
realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da 
Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de garantia do 
direito de convivência familiar. 

 

Os tempos jurídico, psíquico e cronológico são diferentes e para bons 

resultados na formação de família por adoção, adotantes e adotados devem ser 

conhecidos, entendidos e preparados (PAIVA, 2004). No caso de adoções tardias, as 

famílias devem estar preparadas e deveriam ser acompanhadas por psicólogos para 

estabelecer os novos vínculos, elaborar lutos, ter disponibilidade para falar sobre 

traumas e vivências difíceis, aceitar as representações de pai e mãe presentes no 

psiquismo, a curiosidade dos filhos em conhecer sua família biológica entre outros 

fatores.  A criança ou adolescente também deve ser preparado para a adoção, 

acolhido, ouvido e acompanhado ao entrar numa família que certamente lhe abrirá um 

novo universo de vivências.  

Os psicólogos das varas da infância e os psicólogos clínicos podem e devem 

acompanhar as famílias antes e após a adoção, a fim de favorecer a construção e 

consolidação dos vínculos familiares.  

É fundamental pensar na inserção desse novo membro familiar a partir dos 

vínculos que serão estabelecidos, circunscrevendo fatores relacionais entre os entes 

familiares. Uma boa ferramenta para tal, então, seria pensar, por exemplo, desde a 

perspectiva da Teoria Geral de Sistema, segundo a qual os sistemas abertos estão 

sempre interagindo com o meio ambiente. Para Bertalanffy (1975), o sistema é 

qualquer organismo em mútua interação, que caracteriza um conjunto de elementos 

interdependentes e integrados que formam um todo organizado, podendo ser 

composto de sistemas menores denominado de subsistemas.  

Desta maneira, posta a constante rejeição de crianças mais velhas e/ou já na 

adolescência, estratégias são necessárias a esta faixa etária para facilitar a vinculação 

afetiva (COSTA & ROSSETTI-FERREIRA 2007). Por exemplo, (cf. MERÇON-

VARGAS, ROSA & DELL’AGLIO, 2011) o período de convivência muda o dia a dia 

dos membros familiares, bem como a estruturação e dinâmica de organização de 



27 

 

regras da família. O afeto surge como principal elemento para superar essas 

dificuldades, com o estabelecimento das relações proximais entre os entes 

envolvidos.  

Posto este cenário, seria inegável a necessidade de um envolvimento, nem que 

de modo pontual, de um psicólogo. Estudos de Magán & Tarazona (2007) e Abella et 

al. (2007) corroboram com isso, mostrando a importância de redes de apoio social às 

famílias. Com isso, assessorar-se-ia pais e filhos nas situações de tensão e conflito, 

referentes a problemas de comportamento, tais como agressividade, aceitação de 

regras e limites no período inicial de convivência.  

Cabe perguntar agora quais problemas seriam um empecilho nessa nova 

sistematização familiar; em que frentes o psicólogo atuaria para melhor assistir esta 

família. Um dos problemas não materiais mais recorrentes é o (des)engajamento 

simbólico. Posto que a esterilidade biológica é um fator que leva à adoção, essa 

circunstância coloca a criança adotada em uma posição singular, que por vezes vem 

a diferir profundamente da função real que deveria assumir, enquadrando-se na 

contramão na posição imaginária de suplente da falta sentida por pais imaginários de 

uma criança imaginária. Seria inevitável, então, que haja a percepção de uma falta 

liberada nos pais adotivos, permeando a (não aconselhada) suposta generosidade 

atravessada pela escolha da criança adotada, fazendo-se recair sobre este ente a 

função familiar não suprida por um filho biológico, mas que culposa e misteriosamente 

nasceu sob esta posição (MELMAN, 2002, p. 12). 

Essa problemática (campo de importante atuação do psicólogo no sistema 

familiar) acabaria por desembocar, não incomumente, na explicação do enigma de 

origem, na revelação explicitada de como a função familiar foi misteriosamente 

suprida por outrem. A dimensão da falta original, quando abordada, serve mais para 

expiação da culpa dos pais, do que para o acolhimento do adotado, operando na 

desculpa simbólica pelo resultado. O que se decorre disso, posto que a dimensão 

supracitada não estaria diretamente dizendo respeito à criança adotada, é o 

engajamento de uma vontade de busca pelos genitores.  

Outra situação relativamente comum, paralela aos problemas já tratados, é o 

do fantasma da história pregressa: uma atitude de cunho racional desde os pais que 

afetaria toda a constituição educativa deles. A insegurança da repetição do sofrimento 

experienciado pela criança impediria os adotantes de dar a ela  seu estatuto de direito, 

o da infância. Subjaz-se uma ameaça da reatualização do abandono, um trauma que 
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impediria, por exemplo, os pais de deixar novos filhos irem a colônias de férias. Outra 

faceta desse fantasma do abandono passado é a tendência da criança “adotar” um 

professor na escola (HAMAD, 2002, p. 70).  

O perigo, caso problemas como esses não sejam solucionados, é o da família 

não estabelecer vínculo forte o suficiente com o adotado para que dificuldades como 

essas sejam superadas, ocasionando a devolução da criança e/ou jovem, que viria 

por se configurar como mais uma forma de abandono. Os adotantes chegariam, em 

casos graves em que as crianças não se adaptam ou apresentam comportamentos 

difíceis, à conclusão de que o melhor seria “desfazer” a adoção e devolver a criança. 

Em termos egoicos, não percebem que, na verdade, o fracasso é deles mesmos e 

não da criança. Essa devolução seria um desespero para retornar à situação familiar 

anterior (normalidade) e atribuir a culpa à criança, ao seu passado, a uma suposta 

noção biologizante (a saber, a genética) de distinção (em que a criança assumiria 

posição inferior), geralmente pautada em uma lógica velada de racismo e classismo. 

Ao desvalorizar o passado da criança, negando-o e escondendo-o, estar-se-ia 

fundando uma das mais contundentes causas dos fracassos da formação de vínculos 

familiares nas adoções. Desvalorizar a origem do adotado é desvalorizar o próprio 

adotado, diante da qual, mais uma vez, uma escuta cuidadosa entre as partes poderia 

identificar e ajudar a solucionar as dificuldades, criando caminhos para uma melhor 

relação.  

Desafios são parte da vida de qualquer família, biológica ou adotiva. 

Entretanto, no caso das famílias adotivas há algumas peculiaridades, a começar pelo 

fato de que as crianças adotadas possuem “duas famílias” e “duas histórias”. Assim, 

muitas famílias preferem adotar bebês, crianças com menos de dois (2) anos, por não 

quererem lidar com uma história anterior. Contudo, ela sempre existirá, mesmo que 

seja desconhecida ou apresentada enquanto não-dito. Por outro lado, famílias que 

decidem adotar crianças mais velhas o fazem por preferirem sujeitos que já 

adquiriram maior independência. Entretanto, nesse caso, não consideram que o 

trabalho e dedicação na adaptação da família são ainda mais relevantes. 

O altruísmo como motivação para adoção não é por si uma garantia da criação 

de vínculo familiar, pois a família se coloca no lugar de salvadora, a que busca as 

crianças abandonadas para salvá-las. A adoção deve criar vínculo familiar, 

parentalidade e não caridade. Ao adotar um filho é importante refletir sobre o lugar 

que ele receberá na família, pois, caso esse espaço não exista, pode haver o 
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sentimento de um produto a ser “adquirido” e, vale lembrar, um filho não é 

absolutamente uma “coisa” nova na família. 

É essencial a atenção às questões afetivas e não apenas jurídicas no processo 

de adoção, pois essas, além de serem legais (no sentido jurídico), devem ser reais 

(no afetivo). As leis brasileiras preceituam que a adoção deve atender o melhor 

interesse da criança, mas para isso que isso se efetive são necessárias ferramentas 

além das legais. Psicólogos das varas judiciais, psicólogos clínicos, grupos de apoio 

à adoção e a própria sociedade esclarecida podem ser vitais para o êxito das 

adoções, observando as subjetividades dos envolvidos, compreendendo as 

diferentes dimensões das relações e mediando afetos com a lei. A adoção deve 

proporcionar não apenas sustentação material para os adotados, mas muito além 

disso – a sustentação afetiva não pode ser negligenciada.  

Se definida a adoção como a criação de um relacionamento filiação que 

envolve aspectos (i) jurídicos, (ii) sociais e (iii) afetivos que a diferenciam daquela 

biológica, poder-se-ia mencionar a exposição a um processo temporal correlativo à 

de uma “gestação” adotiva, em que o desconhecimento da história pregressa do 

adotado e a excessiva valorização social dos laços consanguíneos poderiam se 

apresentar como problemas e dificuldades para a boa alocação desse novo membro 

familiar em um sistema preexistente, mas que agora viria a se modificar.  

No mais, é de suma importância sempre ressaltar que a criança adotada (i) 

ainda é criança, precisando suprir suas necessidades lúdicas e viver sua infância sem 

o fantasma passado do abandono; (ii) é tão infantil quando um filho biológico, 

decorrendo em problemas educacionais e disciplinares como qualquer outra. 

Dificuldades na criação de crianças adotadas são normais, recorrentes e esperadas, 

já que essas estão na mesma fase de desenvolvimento que qualquer outra. Isso 

precisa ser relembrado, majoritariamente, por duas razões: (i) o risco de os adotantes 

projetarem a história de abandono na criança presente, podendo resultar em 

superproteção, controle etc.; e (ii) a tensão irresoluta no sistema familiar, decorrendo-

se em frustração por parte dos novos pais e, em casos extremos, na devolução 

(abandono) da criança ou jovem adotado.  

Outro aspecto decorrente dos problemas supracitados é a pressão para que o 

adotado se enquadre completamente em uma família anteriormente já estruturada. A 

vontade de supressão da individualidade passada da criança pode emergir na 
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tentativa de fazê-la  enquadrar-se no funcionamento familiar anterior a sua vinda, o 

que é desencorajado por diversas razões, entre elas: (i) o estresse e dor resultante 

no adotado, que viria a se sentir insuficiente pela cobrança constante por mudança 

em sua subjetividade; (ii) no desconforto paterno pelo não reconhecimento daquele 

novo membro, que ainda não conhece de modo mais aprofundado os códigos, hábitos 

e as tradições da nova família; (iii) no perigo da devolução da criança caso a mudança 

não ocorra, sendo que ambos os lados precisaria  modificar-se no estabelecimento 

dessa nova relação.  

Assim, caso os pais se sintam coagidos a devolverem a criança adotada, tal 

como indicado nos (ii) e (iii) já apresentados, a presença e o acompanhamento de um 

profissional da psicologia será fundamental. Sua frente de atuação buscará abranger 

duas frentes: (i) o aconselhamento e a solução das dúvidas paternas/maternas, 

presentes nesse momento de anomia familiar, em especial acerca da criação de 

novos vínculos emocionais; (ii) a condução da apresentação do passado da criança, 

que possuiu o direito de conhecer a  si mesma e sua origem, movimento que pode 

gerar apreensão e medo em todos os entes familiares: (i) pelo receio dos pais de 

serem abandonados ou preteridos pela família biológica do adotado, (ii) pelo adotado: 

(a) encarar a sua condição diferencial dentro do sistema familiar; (b) enfrentar um 

passado possivelmente indesejado e/ou esquecido.  

Isto posto, o que se vê, em diversos casos, é a necessidade parental de 

cuidados e acompanhamentos psicossociais, não os adotados. Por vezes os 

adotantes se relacionam mal (seja por razões simbólicas, emocionais ou simples falta 

de conhecimento) com a situação anômica10 que vivem, que é a mudança do sistema 

de parentesco e da consanguinidade11, em especial na troca de mensagens e 

relações entre a família existente e a nova (fundamentada também no vínculo de 

filiação, mas não biológica).  

 
10 Acerca da anomia e seus impactos, ver: DURKHEIM, 2000. Se realizarmos uma analogia entre a 
ideia de “suicídio” e “abandono do adotado” (devolução da criança enquanto expulsão do sistema 
familiar vigente), podemos apostar na análise de que a anomia das formas “normais” (entendidas como 
aquilo que mais duraram e permaneceram no curso do tempo de um determinado sistema, seja familiar 
ou social) seria, basicamente, um dos principais empecilhos para os adotantes, que, para superarem 
essa situação de “anormalidade”, precisariam de um atento acompanhamento psicossocial de um 
psicólogo e assistente social no enfrentamento das problemáticas emergentes no organismo familiar.  
11 A questão da estrutura de parentesco, em especial nos registros da filiação, consanguinidade e 
matrimonio, pode ser melhor vista em LÉVI-STRAUSS, 1947; 1980. Tais questões foram mais bem 
aplicadas e trabalhadas no campo da psicologia e psicanálise em LACAN, 1998; 2008.  
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O que expressa com isso, na contramão do que se gostaria de acreditar, é o 

fato de o amor não ser o bastante. Explica-se: apesar da noção de amor ser 

extremamente importante, e com certeza basilar para que a adoção se efetive de 

modo satisfatório e duradouro, precisa-se de algo mais. Para que o projeto se conclua, 

diversas linhas heterogêneas precisam se entrecruzar, em especial: (i) o afeto. (ii) a 

paciência; (iii) o limite (associado à educação socializante); e (iv) o acolhimento ativo. 

Isto é, para que haja uma conclusão satisfatória do processo de adoção, é necessária 

uma complexa filiação, uma educação formal, agregada a uma socializante que seja 

acompanhada de demonstrações de afeto (que garantirá o sentimento de segurança 

do adotado), paciência (necessária para que, com o tempo, haja a superação dos 

diversos problemas e dificuldades supracitadas) e  acolhimento ativo (que consiste, 

basicamente, em fazer que haja transformação mútua no – novo – sistema familiar 

que se cria nas relações recíprocas entre adotantes e adotado).  

Da mesma forma que o sistema familiar se torna mais complexo e se modifica 

com o nascimento de um filho biológico, o mesmo ocorre com o acontecimento de 

uma filiação adotiva, tão significativa quanto a primeira. Contudo, a relação deve ser 

recíproca, funcionando, inclusive, em sua contramão. Tal como o sistema precisa se 

tornar mais complexo em ambos os casos de filiação, a necessidade de adoção 

também o faz. Toda criança deve ser adotada, inclusive filhos biológicos, sob o risco 

do sentimento de abandono acompanhar perdurar por toda a vida. A demonstração 

simbólica da transformação sistêmica da família, agregada ao afeto também 

demonstrado, é necessária para que haja a integração relacional entre pais e filhos.  

Por fim, urge a necessidade de apontar, realisticamente, o real da forma 

familiar. Se a estrutura familiar transforma aqueles que vivem sob ela, esses também 

a modificam reciprocamente. Portanto, se o que marca a subjetividade dos seres 

familiares é a transformação coparticipante da atualização da função que ocupam, 

pode-se dizer que não há ser ideal – nem criança e nem família. Ter-se-ia, assim, 

estruturas de parentesco, formas sociais, que existem.  

Cabe, agora, um acompanhamento especializado, uma atenção psicossocial, 

engatilhado por psicólogos, assistentes sociais, psicanalistas etc., para que as 

existências familiares sejam as mais adequadas e menos anômicas possíveis, a 

saber, sistemas que integrem de modo funcional e efetivo todos seus membros, sem 

que haja sofrimento e exclusão de nenhum deles. 
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Posto o supracitado, poder-se-ia indicar um conjunto de resultantes das 

análises empregadas. A mais significativa delas: a de que a adoção é um vínculo 

verdadeiro e duradouro. A permanência da adoção deve ser vista, então, como uma 

constituinte de seu caráter solutivo, não problemático. Pode-se, contudo, ter algumas 

questões expressivamente negativas se alguns cuidados e ressalvas não forem feitos: 

(i) deve-se colocar para consideração (e, de preferência, efetivação) a adoção 

somente por casais que buscam, enquanto futuros pais e/ou mães, o cuidado e a 

afeição pelos futuros adotados; (ii) não se aconselha que a emoção incitante para a 

adoção seja: (a) caridade, (b) religiosidade, (c) preocupação social (em especial de 

cunho malthusiana), (c) herança e manutenção de nome e capital familiar, (d) agrado 

familiar e/ou distinção social. Nenhuma das motivações supracitadas deve substituir 

a real motivação aconselhada, o amor parento-filial. 

Para que isso seja verificado e garantido o bom funcionamento, deve-se 

realizar uma pré-avaliação dos pretendentes à adoção, evitando-se que pessoas ou 

casais mal preparados (e por vezes mal-intencionados) consigam adotar. Importante 

notar também que tal avaliação precisa se mostrar, concomitantemente, como uma 

preparação aos casais e pessoas adotantes, já que não bastariam as questões 

materiais, legais, securitárias etc.  

Isso garantido, é primário que a criança (seja adotada ou biológica12) sinta, de 

modo ativo e incondicional, o apreço e amor da família. O afeto deve ser demonstrado 

apesar das – normais, esperadas e recorrentes – dificuldades e limitações. Se a 

adoção se der, simbólica e emocionalmente, tal como na gestão biológica, assim 

também será produzido desde o adotado. O equívoco, assim, seria tratar o assunto 

como tabu ou motivo de vergonha. Desta forma, precisa-se aceitar que não existem 

crianças ou famílias ideais ou perfeitas, somente as famílias e as crianças que 

existem, que podem se relacionar de modo mais ou menos agressivo, afetuoso, com 

comunicação mais ou menos efetiva etc. As idealizações e altas expectativas estariam 

a prejudicar a convivência familiar.  

Inserida a criança no sistema familiar, deve-se (preferencialmente) pensar 

esta estrutura tal como um caleidoscópio, em que qualquer mudança – tal como a 

inclusão de um novo membro – aparece como uma incitação à mudança e atualização 

de todas as relações pré-estabelecidas. Isto é, com a adoção de uma nova pessoa e 

 
12 Como aqui já indicado, não é a genética que cria o vínculo entre os entres familiares, mas sim o afeto 
desenvolvido dentro da estrutura familiar.  
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sua inserção na forma familiar, toda família precisa também se adaptar, não somente 

o adotado. Para tal, não se aconselha a ignorar o passado do adotado, muito menos 

negativar esse outro momento de sua vida, pois tais práticas viria a atingir diretamente 

a autoestima e constituição da subjetividade destes jovens.  

Podem os psicólogos, desta maneira, atuar não só na preparação para a 

adoção, mas também na consolidação dessa e no cuidado aos impactos (negativos e 

positivos) do pós-adoção. Como já indicado, por vezes aqueles que mais precisam de 

ajuda e orientação não são os adotados, mas sim os adotantes, que precisam 

aprender a manejar a economia emocional em um momento tão delicado como este, 

compreendendo como melhor viver e experienciar seus medos, frustações, culpas etc. 

Não seria efetivo que o adotado, sozinho, tivesse apoio e acompanhamento 

psicológico se ele estive inserido em um ambiente instável e disfuncional, circundado 

em tensões, segredos, mentiras, receios, ressentimentos etc. Para tal, o 

acompanhamento do adotante, visando garantir a estabilização do corpo familiar pós-

adoção, é de vital importância.  

O insucesso dessas medidas de contenção estaria acompanhado da 

fantasmagoria do abandono. O problema mais grave, caso a anomia familiar não seja 

normalizada, é o da “expulsão” do adotado do sistema familiar. A rejeição do adotado 

pela estrutura familiar poderia resultar, em casos mais extremos, na devolução da 

criança, que seria lido por ela como um novo abandono. Por tal razão, é sumário que 

a clínica faça um bom processo de avaliação dos adotantes, visando a máxima 

prevenção contra esses casos.  

Por fim, o acompanhamento de um profissional da psicologia pode contribuir 

para um encontro transformador. Por mais difícil que seja a situação, há possibilidade 

de superação e sucesso, desde que os adotantes concordem de participar do 

processo transformador incitado pela adoção. A adaptação, que deve ser bilateral e 

recíproca, expressa o processo de construção emocional do vínculo, base fundadora 

para a relação de filiação. Processo este que pode ser conturbado e lento, 

demandando extrema dedicação, tempo e paciência de ambos os lados para que, 

futuramente, um vínculo real de amor seja avivado.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o propósito de refletir sobre as dificuldades da adoção tardia 

nas famílias contemporâneas, em particular as relacionadas à questão dos vínculos 

afetivos. Destacou-se como o profissional de psicologia pode intervir para promover 

um processo mais satisfatório para os envolvidos, tanto a criança a ser adotada quanto 

à família adotante, de modo a favorecer o papel organizador da família e evitar a 

terrível experiência de um novo abandono, pela criança, no caso de devolução. 

Cabe destacar o impacto da pandemia sobre a condução desta pesquisa, que 

se expressa, por exemplo, na redução de sua extensão. Posta a situação que nos 

envolve entre os anos 2020 e 2021, período de conceituação, desenvolvimento e 

escrita deste estudo, seria inevitável não se enfrentar dificuldades – logísticas, sociais 

e pessoais – na efetuação das atividades e dos trabalhos acadêmicos, particularmente 

os de campo.  

A realidade pandêmica, que não possibilitou a livre movimentação dos corpos 

pelo espaço social, dificultou de modo contundente os objetivos iniciais deste trabalho. 

Por tal razão, o acesso às bibliotecas e aos livros importantes, por exemplo, ficou 

comprometido, assim como as planejadas entrevistas e observações participantes 

com os sujeitos que ganharam destaque neste texto, a saber, os adotantes e os 

adotados.  

Considerar-se-ia, caso os encontros pessoais com essas crianças e pais fosse 

possível13, diversos outros materiais, mas, tendo em vista o limite temporal estipulado 

para a conclusão desta pesquisa, é evidente a necessidade de expansão da 

discussão sobre o tema no meio acadêmico e, especialmente, fora dele, na sociedade 

ampla, visando fortalecer impactos positivos na vida dessas famílias e das crianças 

que elas acolhem – seja qual for sua idade e história pregressa.  

  

 
13 Usualmente, indicar-se-ia fazer contato com estas pessoas (adotantes e adotados) por meio de 
mídias e plataformas digitais de vídeo (como, por exemplo, Google Meet ou Zoom), contudo, posto que 
o principal sujeito de interesse e análise são crianças a partir de dois (2) anos em situação de 
vulnerabilidade, abandono ou em período de transformação (anomia) familiar do processo pós-adoção, 
não se achou recomendável realizar o contato pela Internet. 
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