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introdução

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que todo 
menor tem o direito de ser criado e educado no seio de uma 
família, seja ela biológica ou adotiva.

Estudo feito pelo Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP)1 mostra que 30.430 crianças viviam em ins-
tituições de acolhimento no Brasil em 2013. Muitas delas 
inaptas para adoção. Isso acontece porque apenas com a 
destituição do poder legal dos pais, pátrio poder, é que se 
torna possível adotar uma criança. 

1 Um Olhar mais atento aos serviços de acolhimento de crianças e 
adolescentes no país. Estudo produzido pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público em 2013. (Disponível em: http://www.crianca.
mppr.mp.br/arquivos/File/publi/cnmp/relatorio_res_71_acolhimen-
to_v1.pdf). Último acesso: 27/05/2015.

Quem são as crianças disponíveis  
para adoção hoje no Brasil?
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Um dos tópicos da cartilha elaborada pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros para incentivar a adoção consciente 
ajuda a entender melhor essa questão. Segundo a cartilha2, “A 
legislação é precisa quando afirma que pobreza e miséria não 
são motivos suficientes para a destituição do poder familiar. 
Antes de que a destituição aconteça, políticas integradas de 
atenção à família devem ser praticadas e implementadas para 
evitar o rompimento de vínculos entre pais e filhos”. A colo-
cação em uma família substituta se dá em casos excepcionais, 
quando não há possibilidade de manter a criança ou adoles-
cente sob poder dos pais biológicos ou tutela de parentes.

As causas para que elas sejam abrigadas, de acordo com o 
mesmo relatório do CNMP, variam entre: negligência (mais 
de 80%); dependência química ou alcoolismo (mais de 80%); 
abandono (em torno de 77%); violência doméstica (próximo 
a 60%) e abuso sexual (em torno de 45%) por parte dos pais 
ou responsáveis.

Hoje, 5.644 menores estão aptos para adoção3, o que 
significa que seus guardiões legais foram destituídos do 
pátrio poder. Uma vez consumado esse processo ou caso 
os pais sejam falecidos ou desconhecidos, as crianças e 
adolescentes entram na fila de adoção. E ficam à espera 

2 Cartilha passo a passo, adoção de crianças e adolescentes no Bra-
sil. Produzida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. (Disponí-
vel em: http://www.defensoria.pb.gov.br/criative/Documentos/Carti-
lha-adocaopassoapasso.pdf). (Versão atualizada em: http://www.amb.
com.br/mudeumdestino/docs/Manual%20de%20adocao.pdf). Último 
acesso: 27/05/2015. 

3 Dados do Cadastro Nacional emitidos em 24/05/2015 pelo Conse-
lho Nacional de Justiça. (Site para a consulta de estatísticas – relatório 
de pretendentes e de crianças: http://www.cnj.jus.br/cna/publico). Úl-
timo acesso: 27/05/2015.
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de uma família disposta a acolhê-las. Segundo números 
do Cadastro Nacional de Adoção — criado em 2008 para 
armazenar digitalmente dados de pretendentes e meno-
res de todo o país, e reformulado em 2015 com o objetivo 
de automatizar o cruzamento desses dados — 66,78% são 
negros ou pardos; 22,41% têm algum problema de saúde; 
38,13% fazem parte de grupos de irmãos e 80,65% têm en-
tre nove e dezessete anos. Em contrapartida, a preferência 
dos adotantes é por crianças brancas que tenham até três 
anos de idade. Dos 33.614 pretendentes que estão na fila, 
91,55% aceitam crianças brancas e 68,56% definiram um 
perfil na faixa etária de zero a três anos de idade. 

A proposta deste livro é contar a história de adoção de 
crianças reais. Que mais do que serem brancas ou pardas, 
terem alguma deficiência ou doença tratável, fazerem par-
te de grupos de irmãos ou serem mais velhas, são peque-
nos indivíduos que precisam de cuidados, que merecem ser 
amados e estimulados a sonhar.

A maneira como cada família passa pelo processo que 
vai da decisão de adotar ao cotidiano da criação de um fi-
lho varia caso a caso. E embora não se tenha a pretensão de 
abordar todos os temas possíveis dentro desse universo, fi-
cam aqui registradas experiências valiosas de quem se doou 
ao adotar e constrói dia após dia laços afetivos tão ou mais 
poderosos do que os de sangue.

Carreira solo trata da jornada de uma mãe solteira em 
busca da adoção. Aos 41 anos, Daniela se separa e decide 
levar adiante o sonho de ser mãe. Sozinha, se inscreve no 
Cadastro Nacional e espera pela chegada de Angelina. Jun-
tas, as duas compartilham as alegrias e desafios de criar 
vínculos afetivos. 

Os Caras revela a trajetória de um pai solteiro que assu-
miu a criação de dois irmãos. Luiz Eduardo e Moisés ten-



18

adotando uma família

18

tam superar as rejeições do passado e encontram no pai um 
porto seguro para seguir em frente. Maurício pode dizer o 
mesmo dos dois. 

Um ensaio, um presente e uma missão conta a história de 
uma família formada por um casal, seus quatro filhos bio-
lógicos e seus dois filhos adotivos. Eduardo e Christina de-
cidiram adotar quando os filhos mais velhos estavam pra-
ticamente criados. Primeiro veio Gabriel, que tem paralisia 
cerebral. Depois, Moacir, uma criança que impõe atenção 
especial por seu histórico de abandono e frustrações.

Lar em construção aborda a adoção por pais homossexuais 
e a escolha por crianças mais velhas. Roberto e Denis com-
partilham a experiência de educar dois meninos que viveram 
grande parte de suas vidas em uma instituição de acolhimen-
to. Mauro e Adriano participam da narrativa e trazem suas 
percepções sobre o sentimento de pertencer a uma família.

Mãe do céu e mãe da terra encerra o livro com a visão de 
uma filha por adoção. Fabiana conta como foi a sua criação 
no seio de uma família com quem estabeleceu laços mais 
fortes do que os de sangue. Malu, sua irmã, contribui para 
reconstruir a história que se passou há 40 anos e mudou a 
vida de todos os envolvidos.  

Por meio da leitura de histórias de encontros entre pais, 
mães e filhos adotivos, espera-se que outras famílias re-
flitam sobre seus medos. Afinal, todos estamos sujeitos a 
enfrentar a complexidade das relações humanas enquan-
to estivermos vivos. Àqueles que se dispõem a conhecer o 
desconhecido, novos aprendizados ensinam que há beleza, 
amor e esperança em aceitar desafios. Do contato com as 
histórias, certezas ou dúvidas irão surgir sobre o caminho 
que têm por trilhar.
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Mãe e filha rezam ajoelhadas. É o primeiro aniversário 
de Angelina que passam juntas e a pequena decide fazer um 
agradecimento especial à barriga onde morou.

— Como é que chamava mesmo a barriga onde eu morei, 
mamãe? — pergunta Angelina à mãe adotiva.

— Cristiane, filha — diz Daniela.
— E por que ela não ficou comigo, mamãe? — pergunta 

a aniversariante de três anos.
— Porque ela tinha alguns problemas de saúde e achou 

que você ia crescer mais feliz ao lado de outras crianças, 
Gigi — afirma a mãe.

— E depois eu te encontrei... — murmura a pequena.
— Sim, o Papai do Céu estava esperando o melhor mo-

mento para o nosso encontro — conta Daniela, que repete a 
história com convicção sempre que voltam ao assunto.

capítulo i
carreira solo
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Angelina Maria Fonseca Pinto nasceu na Santa Casa de 
São Paulo. Prematura, veio ao mundo após seis meses de 
gestação, quando sua genitora foi encontrada por policiais 
na rua em trabalho de parto. No boletim de ocorrência 
não consta o nome da mãe, apenas o retrato falado de uma 
moça que deveria ter entre 20 e 25 anos. Depois do parto 
normal provocado por uma overdose, essa moça sumiu. E 
foi somente na busca do Conselho Tutelar para decidir o 
futuro de Angelina que aquela barriga ganhou o nome de 
Cristiane. Durante a ronda pela região onde a mãe biológica 
dela tinha sido encontrada pela primeira vez, uma pessoa se 
identificou como sendo a genitora e disse que abria mão de 
conhecer ou qualquer dia procurar pela filha.

No dia 8 de setembro de 2011, uma quinta-feira, o te-
lefone tocou às seis horas da tarde. No coração de Maria 
Daniela Fonseca Pinto nascia aquela criança desejada até o 
último fio de cabelo. “A assistente social me ligou e quando 
entendi do que se tratava parei de respirar. Só de ela falar 
no telefone que era uma garotinha de dois anos e dez meses 
e me dar um breve relato da história da Angelina eu já me 
senti mãe de certa forma”, afirma Daniela, enfermeira que 
trabalha com assistência domiciliar há 22 anos. 

A noite em claro foi seguida de uma tarde no Fórum 
João Mendes lendo papéis. Uma verdadeira viagem no 
tempo. Quatro horas sentada ao lado da psicóloga da Vara 
da Infância e Juventude foram necessárias para conhecer a 
vida de Angelina. Após o parto, ela esteve dez meses entre 
a UTI neonatal e a UTI pediátrica e, por causa do his-
tórico da mãe biológica, os médicos não acreditavam que 
se desenvolveria de maneira saudável. Enquanto estava no 
hospital, a menina teve várias pneumonias e precisou res-
pirar por aparelhos. Passou por uma cirurgia a laser nos 
olhos para corrigir a visão e por outras duas para abrir o 
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canal auditivo. O problema nos ouvidos era sério. “Como 
o ar é que traz o som — que passa pela membrana timpâ-
nica e depois é interpretado pelo cérebro — essas cirur-
gias serviram para colocar um tubinho em cada ouvido 
da Angelina e tornar o canal de passagem permeável até 
o fim”, explica a mãe e profissional de enfermagem. Se-
gundo ela, o tubinho tem o tamanho de uma miçanga e à 
medida que a criança cresce ele vai se soltando da parede 
interna do ouvido e um dia cai. Alertada de que o proble-
ma auditivo era grave, Daniela se preparou para conhecer 
uma criança que talvez não falasse. Colocou na cabeça que 
tinham outras formas de ouvir a palavra “mãe”. Naquela 
mesma tarde de sexta-feira, disse para a juíza que queria ir 
ao abrigo onde Angelina morava, a Casa Vida, instituição 
que recebe, em sua maioria, crianças com HIV. “Esse não 
era o caso da Gigi, mas, como ela tinha alguns problemas 
de saúde complicados, foi encaminhada para lá e muito 
bem cuidada.” 

Do meio de um grupo de 22 crianças Daniela esperou 
aparecer sua mais nova companheira. Uma menina magri-
nha, de cabelos cacheados, pele morena e olhos cheios de 
curiosidade. Angelina pesava oito quilos e meio e media 84 
centímetros. A média entre as crianças da mesma idade é 
de 12 a 16 quilos e de 89 a 97 centímetros. “Era por volta 
de cinco da tarde, a porta de vidro se abriu e a assistente 
social falou assim: ‘Essa é a Daniela e ela veio conhecer a 
nossa casa, veio conhecer vocês e eu vou escolher alguém 
para apresentar todo mundo pra ela. Vem cá, Gigi’”, lembra 
a mãe, que fala de cada momento como se fosse uma foto 
gravada na memória. 

“Meu pensamento na hora foi: como ela vai apresentar 
se ela não fala?”, comenta Daniela. E a verdade é que An-
gelina não articulava as sílabas direito porque não ouvia 
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muito bem, mas tinha o jeito dela de se comunicar e ti-
nha um nome para cada um dos amiguinhos. Daniela diz 
que se controlou ao máximo para não chorar e que den-
tro dela um encantamento tinha tomado conta da razão. 
“Sabe... foi súbito, simultâneo”, diz sobre o carinho que 
sentiu ao olhar para a filha pela primeira vez. Segundo 
ela, ia embora ali a insegurança de não ser capaz de criar 
vínculos com aquela criança que faria parte de sua vida.

No carro, a mãe deixou sair do peito apertado um choro 
de alegria. Às sete da noite daquela sexta-feira, ligou no Fó-
rum e pediu para estenderem a autorização de visitas para 
o fim de semana. Era um dia frio e, na inquietude do seu 
apartamento, ela pensava se Angelina ia se virar durante a 
noite na cama e deixar cair o cobertor. 

No sábado e no domingo elas passearam, e de noite Da-
niela saiu para fazer o enxoval da pequena. Na segunda-
-feira, teve permissão para acompanhar Angelina e uma 
funcionária do abrigo em consultas ao médico. “Geralmen-
te elas iam de ônibus até a Santa Casa e eu pedi para levá-las 
de carro. Então uma coisa me chocou naquele dia”, diz a 
enfermeira com mais de 20 anos de experiência. “Eu en-
trei com a Angelina na sala de exames e ela não chorava 
enquanto faziam as punções na veia dela. Eu, que sei bem 
como as pessoas costumam reagir nessa situação, pensei: 
‘Meu Deus, como pode uma criança desse tamanho ser tão 
resignada com a dor?’”, lembra emocionada. As lágrimas 
escorrem pelo seu rosto e ela precisa fazer uma pausa para 
poder continuar. Respira e leva uma das mãos aos olhos. 
“E antes disso eu já tinha percebido na mãozinha e no bra-
cinho dela vários furinhos, 'n' cicatrizes. Aí me deu mais 
vontade ainda de dar carinho pra ela. Eu já estava babona, 
mas era uma coisa que não cabia em mim.” 
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Aos 41 anos, Daniela estava realizando um sonho antigo. 
Sempre esteve em seus planos ser mãe por adoção. “Quando 
a gente é adolescente, se enxerga adulto, não é? Pensa no que 
vai querer ser... e eu pensava muito nisso. Queria ser inde-
pendente, não sonhava em casar e queria filhos por adoção”, 
conta. Seu primeiro contato com crianças abrigadas aconte-
ceu ainda nessa época, quando fez trabalho voluntário em 
instituições de acolhimento. Daniela diz que seu desejo era 
sentir o amor maternal, por uma necessidade própria de ter 
essa troca de afetos, mas que ter um bebê que saísse da sua 
barriga era indiferente para ela. Bastava ser mãe. “Eu acho 
que não sou em nada melhor para a Angelina do que ela é 
pra mim”, fala sobre a relação que elas estabeleceram. As 
duas têm uma sintonia fina.

Diferente do que ela imaginava, a ideia de ser mãe aca-
bou sendo reforçada por quase dez anos de um casamento 
estável, em que finalmente parecia ter chegado a hora certa 
de adotar. “Mas meu marido não comprou a ideia da mes-
ma forma que eu comprei e aí foi um momento de desgaste 
porque eu não queria abrir mão de um sonho tão antigo”, 
afirma, hoje, sem mágoa. Seu esposo já era pai, tinha dois 
filhos de um casamento anterior. 

A discordância sobre a adoção e outros motivos culmina-
ram na separação do casal. Foi logo depois de sair de casa 
que Daniela deu o primeiro passo em direção à sua “carreira 
solo” como pai e mãe de Angelina. “Entrei na Vara Central 
da cidade de São Paulo, no Fórum João Mendes, sozinha”, 
relembra. Seu processo, entre cadastro e qualificação, durou 
um ano e meio. E apesar de esse ser o tempo normal para 
a habilitação de pretendentes à adoção, no seu caso a espe-
ra foi angustiante e culminou em uma gravidez psicológica. 
“Eu falei para a minha terapeuta que estava pirando”, diz. A 
ansiedade interrompeu seu ciclo menstrual por cinco meses. 
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Em meio à sensação de que tudo caminhava a passos len-
tos demais, Daniela questionava a burocracia do processo. 
Depois da entrevista com a psicóloga, queria entender por-
que aquele mesmo relatório que ela ia escrevendo durante a 
conversa não podia ser o documento entregue para a juíza. 
Tomava conhecimento dos prazos e se angustiava. 

Após o pico de maior estresse, ela conseguiu colocar a 
cabeça no lugar. Aceitou tomar a medicação oferecida por 
um amigo homeopata e, depois de uma boa noite de sono, 
menstruou. Naquela mesma semana estava habilitada para 
entrar para a fila do Cadastro Nacional de Adoção. A espera 
seria recompensada, era só mais uma prova de perseveran-
ça. Olhando para trás, ela admite a necessidade do proces-
so. “Adotar é tão pra valer que se você não estiver com tudo 
muito estruturado você degringola”, diz sem medo de assu-
mir as dificuldades pelas quais passou.

Salvo os problemas emocionais, Daniela considera que 
tudo correu da melhor maneira possível. Primeiro, ela foi 
até o fórum escolhido e passou por uma triagem, que con-
siste em um bate-papo com a assistente social e a psicóloga. 
Então, nessa entrevista, levou para casa uma lista de do-
cumentos que precisava providenciar. Com os papéis em 
mãos, voltou ao fórum e esperou o prazo de 60 a 90 dias 
para saber se estava tudo certo.

Os documentos são analisados e quando há um parecer 
favorável o candidato é chamado para as entrevistas com o 
Serviço Social. No caso de Daniela, foram feitas, ao todo, 
duas entrevistas no fórum e uma visita residencial. “Nessas 
visitas eles vão conferir se o que a gente está dizendo é de 
fato o que a gente vivencia”, conta. E só essas três entrevistas 
demoraram mais alguns meses para acontecer. Passada essa 
fase, os funcionários da Vara têm outros 60 dias para fazer o 
relatório do pretendente e apresentar para o juiz. “Aí voltei 
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a fazer entrevistas com a psicóloga e foi dito que eles pode-
riam chamar algum familiar meu para conversar. No fim, 
isso não foi necessário”, afirma, contente com a economia 
de tempo que teve ao não precisar rechecar os dados.

O mais difícil foi a quarta visita à psicóloga, quando a 
então futura mãe diz ter passado pelo pior vestibular de sua 
vida. Foi nessa ocasião que delimitou o perfil da criança que 
gostaria de adotar. “Eu me sentia em um grande hipermer-
cado escolhendo o meu filho em uma prateleira.” Opinar 
sobre cor da pele, sexo e idade foi algo simples e anterior-
mente pensado, mas escolher entre deficiências e doenças 
foi desgastante para ela. “Deixei o cadastro muito amplo, 
mas depois vinham perguntas como: ‘Você aceita crianças 
com deficiência auditiva? Leve, moderada, grave? Deficiên-
cia visual?’, e assim por diante”, relata ainda apreensiva com 
a situação. Na época, o ambiente carregado fez com que ela 
se detivesse a cada tópico. Com os históricos não foi dife-
rente. “Você aceita vítimas de maus tratos, abuso sexual ou 
crianças que tiveram contato com drogas?”, dizia o formu-
lário, e Daniela simplesmente não sabia o que responder. 

“Para mim foi um dia muito difícil e diversas vezes me 
emocionei. A psicóloga me dizia que eu precisava concluir 
aquilo, que era superimportante e, no fim, eu abri mão de 
tudo, com três únicas exceções.” As exceções eram crian-
ças com risco iminente de morte, deficiência mental grave 
e autismo. Para ela, que há tantos anos tinha o desejo de ser 
mãe, lidar com uma morte precoce é a única dor que ainda 
parece insuportável. “Hoje, eu manteria só o risco eminente 
de morte como negativa, porque com a Angelina aprendi 
que é possível superar muitos obstáculos na criação de um 
filho”, diz a mãe, que não descarta uma segunda adoção. 

Do dia da conclusão de seu processo para entrar na fila 
do Cadastro Nacional até a ligação sobre a existência de An-
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gelina passaram exatos oito dias corridos. Foi o prazo de 
cruzar, entre os processos do Fórum João Mendes, o cadas-
tro de uma mãe à procura de um filho com o de um filho 
apto a receber uma nova mãe. A carreira solo de Daniela na 
maternidade começava a ganhar um contorno.

Naquele sábado, um dia depois de ser apresentada a 
Angelina e confirmar seu interesse em continuar a aproxi-
mação com ela, foi a vez da mãe conquistar a filha. Sem a 
necessidade de estar em contato com as demais crianças, 
Daniela cumprimentou todos e foi para a visita direcionada. 
A empatia entre as duas agilizou o processo de descoberta 
e acolhimento. “O celular foi nosso grande aliado e, com a 
autorização do pessoal do abrigo, tiramos nossas primeiras 
fotos”, conta Daniela — que tem em casa um painel dedica-
do somente a essas recordações. Angelina aprendeu a fazer 
os cliques e, quando algum funcionário passava e brincava 
com ela, mostrava as fotos e dizia: “Olha, essa é a minha 
mamãe”. Quando escutou a palavra mágica, Daniela se der-
reteu. “E foi assim, brincando com o celular, no segundo 
dia de visitas, que eu escutei a Angelina me chamar de mãe 
pela primeira vez”, desejo que, de início, não imaginava ser 
possível.

Da palavra “mãe” a uma explosão no vocabulário. O pro-
blema que Angelina tinha nos ouvidos não era tão grave 
quanto lhe foi dito e pôde ser parcialmente corrigido pelo 
uso de aparelhos auditivos. Hoje, no ouvido direito ela tem 
a audição próxima da normalidade, chegando a 80%. O ou-
vido esquerdo sofreu uma perda maior e, por isso, a menina 
só reconhece 30% de determinados fonemas. São os sons 
agudos, produzidos pelas letras: ‘s’, ‘ss’, ‘ch’ e ‘x’. “Os chiadi-
nhos”, explica Daniela, que lembra que até há pouco tempo 
Angelina falava “tol” ao invés de “sol”, justamente porque 
não distinguia esse som e não conseguia pronunciá-lo. 
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Três operações e um trabalho intensivo com fonoaudió-
logos permitiram que ela começasse a se expressar melhor. 
Mas mesmo sendo capaz de aprender uma palavra nova a 
cada dia, Angelina também enfrentou o desafio de se fazer 
entender. Os amigos de Daniela brincavam: “Dani, traduz 
porque a gente não está dando conta”. Igual a um bebê que 
transmite uma mensagem para a mãe quando chora, Ange-
lina e Daniela criaram seu código de comunicação.

Na época das visitas ao abrigo, a mãe independente se 
segurava para não extravasar a alegria que estava sentin-
do e tentar caminhar aos poucos. “Minha família queria 
conhecê-la, mas não podia. Eu era obrigada a ir sozinha no 
abrigo porque no começo você não pode colocar mais gente 
na vida da criança e a adoção era mesmo só minha”, afirma. 
Mas o coração não foi tão sensato quanto a mente. Logo na 
segunda-feira de manhã quando levou Angelina para fazer 
os exames na Santa Casa, ela não hesitou em pedir uma bre-
cha para compartilhar sua alegria com uma das pessoas que 
mais quer na vida. Depois de conhecer a mãe, Angelina foi 
apresentada à avó. 

“Saindo do hospital, eu perguntei pra Ângela, que era fun-
cionária do abrigo, se a gente não podia passar na casa da 
minha mãe bem rapidinho. Ela estava tão louca para ver a 
carinha da Angelina que eu não resisti em pelo menos tentar. 
E quando a Ângela respondeu ‘Tudo bem vai, depois eu falo 
para a irmã Leonice que você me convenceu’, foi uma felici-
dade sem tamanho”, recorda. 

No apartamento de Dona Yone, uma memória ficaria 
guardada para sempre. “Foi lindo ver a minha mãe com a 
Angelina no colo. Ainda mais porque ela estava bem no co-
mecinho do Alzheimer e bastante ligada na parte cogniti-
va”, diz a filha e, agora, mãe coruja. O relacionamento de 
Angelina com toda a família é muito bom. Daniela é irmã 
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de outras quatro enfermeiras, duas das quais, como ela, têm 
filhos adotivos. “E todos os três são indiscutivelmente lin-
dos, bagunceiros e unidos”, brinca. “Minha família me or-
gulha muito, e sempre que a mamãe e a Angelina se juntam 
é uma graça, porque com a doença, a Gigi cuida mais da 
mamãe do que o contrário”, afirma enquanto ri e lembra do 
dia em que a neta disse para a avó colocar o cinto quando 
iam sentadas no banco de trás do carro. Apesar do papel 
da família no apoio à adoção, Daniela é a responsável pela 
educação da menina e é em torno da mãe que Angelina tece 
seu casulo para um dia aprender a voar sozinha. 

Uma emoção parecida com a do primeiro encontro de 
gerações veio à tona com a chegada da certidão de nasci-
mento da mais nova integrante da família. Daniela fez uma 
festa de arromba em casa para mostrar o documento. Era 
a legitimação da sua escolha, da sua concepção. E mais do 
que ver o nome dela estampado naquela folha de papel, 
ela diz que sua realização foi ver o nome de seus pais ali, o 
nome dos avós. Sentiu o prazer único de pertencer àquela 
árvore genealógica e ter alguém que será a continuação de 
tudo. Refletindo sobre o passado, ela reconhece no pai já 
falecido a inspiração para criar sua filha. “Me pareço muito 
com ele: um homem que jogava pingue-pongue na mesa da 
copa com as filhas, rolava no chão, empinava pipa, mas que 
indicava que estava extremamente bravo quando levanta-
va a sobrancelha. Esse era o sinal para que todos ficassem 
calados, e eu tinha medo da sua cara de bravo.” Apesar da 
serenidade que aparenta ter, Daniela não nega que quando é 
preciso não dispensa um tapa na bunda ou um castigo para 
ensinar a Angelina a importância de respeitar limites.

A certidão de nascimento foi entregue a ela em 6 de junho 
de 2012, depois de nove meses da chegada da menina à casa 
da família Fonseca Pinto. No quarto, Angelina guarda a lata 
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que veio do abrigo com os seus pertences. “Era o tesouro da 
Gigi: seus sapatos, brinquedos e roupas”, brinca Daniela. Pin-
tada com a carinha da Branca de Neve em um fundo arroxe-
ado, a lata era quase do tamanho da menina, aquela criança 
de dois anos e dez meses miúda, miudinha. Um tico de gente 
que entrou em sua nova casa de olhos fechados.

“Eu estava com a minha irmã mais nova e a minha mãe 
e foi até engraçado entrar em casa com a Angelina dormin-
do. A gente não sabia direito o que fazer enquanto esperava 
ela acordar.” A saída foi velar o sono da pequena e esperar 
que ela estivesse pronta para explorar o território. Angelina 
terminou o cochilo no sofá da sala com os dois gatos da 
família acomodados junto aos seus pés. Quando abriu os 
olhos, apontou para a TV, que estava ligada, mas sem som, e 
soltou um “TIMÃO!”. “Foi a primeira palavra dela em casa 
e eu ainda brinquei: ‘que bom que veio para o lugar certo’.” 
Os adolescentes do abrigo também eram corinthianos e, de-
pois desse ultimato, Daniela virou fiel torcedora da Gaviões.

Nos dias que se seguiram, Angelina não apareceu com 
surpresas, era a menina de até então. Nunca chorou à noite, 
não teve um dia em que reclamou. Nenhuma birra, nada. 
Só que, sabe-se lá porquê, de repente emburrou. “Dizem 
que quando as crianças vêm do abrigo elas fazem alguns 
testes para ver até onde vai o nosso amor e a nossa vontade 
de ficar com elas. Nem sei se posso chamar isso de teste, 
mas foi o único trabalho que a Angelina me deu”, diz a mãe, 
que ficou brava na ocasião e ainda não entende direito o que 
aconteceu durante os seis meses em que a pequena comia e 
vomitava. “Em casa, às vezes ela até começava a se alimentar 
bonitinha, mas logo colocava tudo pra fora. E na escola não 
acontecia nada disso.” A solução foi estender a jornada es-
colar para que Angelina pudesse fazer no mínimo algumas 
refeições e, em casa, uma psicóloga instruiu Daniela a res-
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tringir a quantidade de comida que oferecia à filha. Como 
a crise veio, um dia passou, e hoje Angelina só tira Daniela 
do sério quando vai parar na diretoria por ser desobediente 
e aprontar na escola. “Às vezes a professora fala uma coisa 
e ela quer fazer outra, levanta na hora errada e já arrumou 
encrenca com os colegas”, então, com isso tudo, a mãe diz 
precisar ter paciência. 

No começo, a escolha do colégio também foi importan-
te para a fase de adaptação. Depois de mudar de casa, An-
gelina ficou apenas uma semana e meia longe das salas de 
aula. A instrução foi colocá-la rapidamente em uma escola, 
porque desde a primeira infância ela vivia junto de outras 
crianças. Um convívio direto somente com adultos poderia 
causar estranhamento. “No primeiro dia eu fui com ela até 
o colégio repetindo palavras de confiança: ‘Você vai conhe-
cer a escola, vai passar o dia lá e depois a mamãe vai te bus-
car’”, comenta Daniela. 

O caminho do prédio até o jardim de infância elas fa-
ziam a pé. Assim, Angelina pôde reconhecer que estava na 
vizinhança e sentir que, de certa forma, tinha a mãe por 
perto. A turminha de alunos era pequena e o objetivo na-
quele primeiro momento foi facilitar a socialização da me-
nina. No ambiente escolar, o processo aconteceu com natu-
ralidade, mas fora dele Angelina enfrentou preconceitos por 
seu atraso na fala.

Quando descia para brincar com as crianças do prédio, 
subia chorando. Angelina falava e não era entendida, o que 
lhe rendeu o apelido de “bebê”. Os meninos e meninas tam-
bém começaram a dizer que ela era “dodói da cabeça”, e 
Daniela teve que intervir. “Comecei a evitar que ela desces-
se pra brincar com as crianças do prédio e levava os amigos 
da escola para passar mais tempo com ela em casa.” O so-
frimento provocado na filha reverberava em proporções gi-
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gantescas na mãe. Daniela diz que precisou tomar cuidado 
para não exagerar na proteção. “Eu já sou pai e mãe para ela 
e não quero compensar aquilo que ela não teve sendo exa-
gerada. Sempre me policio para isso não acontecer”, afirma.

Por conta do bullying, Daniela foi atrás de uma atividade 
que a menina pudesse fazer nas férias e encontrou uma es-
cola de circo que tinha uma programação especial para esse 
período. Encantada com o universo das acrobacias, Angeli-
na começou a frequentar aulas regulares. “Ela se apaixonou 
pelo circo e o circo se apaixonou por ela”, diz a mãe, que 
recebeu todo o apoio dos funcionários da escola para ajudar 
Angelina a superar a fase difícil. Mirando o fim do percurso 
por duas faixas de pano presas ao teto, a menina estabelece 
suas metas e sobe sem medo. Sua fragilidade está se perden-
do no tempo. 

Dos quase três aos seis anos de idade, muita coisa mu-
dou. Daniela lembra que dois meses após a adoção Ange-
lina demonstrou saudades do abrigo pela primeira vez. Ela 
sempre falava que quando a filha quisesse brincar com os 
amigos era só avisar que elas fariam uma visita, mas deixa-
va claro que no final do dia voltariam para casa, onde era 
o seu lugar. A ressalva, no entanto, ainda não era suficiente 
para afugentar a insegurança de Angelina. Um momento 
específico marca bem essa questão.

O episódio aconteceu quando Daniela levou as crianças 
do abrigo para passar dois dias no seu sítio no interior de 
São Paulo. “Fizemos churrasco, fomos na piscina e aí teve 
um momento em que minha irmã me alertou de que a An-
gelina estava com algum problema. Eu parei e tive que pres-
tar atenção porque pra mim ela estava integrada com os 
amigos”, lembra Daniela. 

Perguntar se estava tudo bem não foi suficiente. Na hora, 
Angelina fez que sim com a cabeça, mas de noite chorou 
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agarrada à mãe. “Eles iam embora no dia seguinte, então ela 
me abraçou e falou assim: ‘Eu vou pra Casa Vida amanhã 
também, mamãe?’. E eu respondi: ‘Não, de jeito nenhum. 
Eles só vieram aqui pra poder brincar com você, para eles 
terem um lugar para se divertir, mas amanhã eles vão para 
a Casa Vida e nós vamos para a nossa casa’”, conta Daniela, 
que fez o que podia para não enfrentar uma situação como 
essa, mas enfrentou. Abraçada à mãe, Angelina soluçava e 
não se abria de jeito nenhum. Parecia não conseguir colocar 
para fora o que estava sentindo. Com calma, Daniela tentou 
explicar que não havia nada de errado. 

Depois da partida das crianças, a família ficou mais dois 
dias no sítio. Naquela noite, Angelina jantou, mas não quis 
conversa. Mergulhou fundo em seus pensamentos e, na ma-
nhã seguinte, disse para a mãe que não queria mais brincar 
com os amigos do abrigo. Passaram-se quatro meses até que 
ela voltasse a tocar no assunto.

“De vez em quando eu perguntava se ela estava com sau-
dades do Rafael e da Sara, se queria ver as crianças... mas 
ela dizia que não. Senti que ela enfrentou algum movimento 
interno, como se estivesse na dúvida sobre eu querer levá-la 
de volta para o abrigo.” Tudo não passou de suposições e, na 
Páscoa, Angelina foi entregar ovos para os amigos da casa 
lar. Sua reação foi serena, como se nada tivesse acontecido 
no sítio da família. 

Sem novas crises, a relação com a instituição ainda é man-
tida. “Eu respeito a história dela e, apesar de hoje estarmos 
juntas, sei que nem sempre foi assim. Eu não posso fingir que 
o passado da Angelina não existiu, não posso apagá-lo, até 
porque em algum momento ela vai me cobrar”, diz a mãe, 
que superou a insegurança que um dia também a abateu. 

No início da adoção, as dúvidas de Daniela eram tão sin-
ceras quanto as de uma criança. “Uma vez perguntei à irmã 
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que cuidava do abrigo o que eu deveria fazer se a Angelina 
desse trabalho para se despedir.” A freira não teve dúvidas e 
respondeu categoricamente: “O que é bom a gente não tro-
ca”. Hoje Daniela já não fica com o coração apertado quan-
do visita a instituição. Na hora de ir embora Angelina diz 
“Tchau, tchau”, acena com a mão e vai.

A confiança e o sentido de pertencimento à família só 
cresceram desde então, e o amor trouxe outras pessoas para 
perto. Atualmente, Daniela é casada e vive com Angelina, 
sua esposa e a filha da companheira em um apartamento 
em São Paulo. Na certidão de nascimento da Gigi continua 
tudo igual. “Eu sou a mãe da Angelina e isso é muito claro 
para mim”, diz Daniela, que cumpre sua carreira na mater-
nidade com um sorriso de orelha a orelha. 

Da esquerda para a direita: Angelina, Daniela, Cris e Dara. 

“O medo que eu nunca tive de morrer é óbvio que hoje eu tenho. 
De não estar aqui para compartilhar as coisas com ela. Mas peço a 
Deus que me dê muita saúde para que tenhamos milhares de anos de 
vida comum, em família.”





35

capítulo ii
os caras

Uma porta se fecha no segundo andar do sobrado da 
família Taguchi. É hora de deitar. Os irmãos Luiz Edu-
ardo e Moisés poderiam ter cada um o seu quarto, mas 
preferem dormir juntos. Todos os dias antes de apagar 
a luz, aproximam suas camas. Só então esticam as per-
nas nos lençóis macios, se enrolam nas cobertas e abra-
çam as almofadas de temas espaciais. Ao fechar os olhos, 
mergulham fundo nos seus sonhos. O pai diz que até há 
pouco tempo os meninos costumavam dormir de mãos 
dadas. “Isso pra mim representa a união e a cumplici-
dade deles. A certeza de que um sempre estará ali para 
o outro.” Maurício ainda gosta de levantar no meio da 
noite e ficar recostado no batente da porta observando os 
meninos. Algumas vezes deixou cair umas tantas lágri-
mas. O japonês, que consegue ser sério e brincalhão, não 



36

adotando uma família

sabe o que seria de sua vida sem eles. A família dos caras 
se formou há cinco anos. 

Tênis no pé, camiseta à mão e um macacão colorido. 
Para se transformar no “Tio Mau”, o pai de Luiz Eduardo 
e Moisés não precisa de nada além disso. Com papel pica-
do entrando na orelha e no sapato, o recreador se apresenta 
para a criançada. Sua especialidade é criar esculturas de be-
xiga. Ele sabe fazer o Piu Piu, o Mickey, o Tigrão e também 
a Pantera Cor-de-Rosa. Maurício se diverte tanto quanto as 
crianças quando trabalha a imaginação. É ele que puxa o 
coro das músicas nos acampamentos, veste da fantasia de 
noiva ao chapéu de árvore de Natal e guia os grupos na caça 
ao tesouro. “Como trabalho com crianças há muito tempo, 
todo mundo acha que é fácil para mim educar os meus fi-
lhos. Mas não é, não, porque quando o filho de outra pessoa 
está sob os meus cuidados isso tem um começo, um meio e 
um fim. Mas os meus não dá para entregar para alguém le-
var de volta”, diz o pai, que fundou uma empresa de recrea-
ção há 27 anos, e hoje coordena uma equipe de profissionais 
que levam seu apelido bordado nos uniformes.

Para ele, a maior dificuldade foi não transformar a casa 
em uma ilha da fantasia. “Quando os meninos chegaram, 
eu cometi o erro de tentar dar tudo o que eles não tiveram. 
Ia às lojas de brinquedos e comprava um monte de coisa, 
deixava dormirem tarde, comecei a levar para comerem 
hambúrguer. Tudo errado”, diz Maurício, que precisou do-
sar sua veia recreativa para conseguir estipular regras. “Eu 
conheço muita coisa na teoria, mas falta aplicar.” Se errar 
no trabalho, ele afirma que pode perder um cliente, mas er-
rando em casa corre o risco de criar adultos com visões dis-
torcidas. “E até o dia que eu morrer, ou mesmo depois disso, 
eles vão ser meus filhos. Eu só não vou estar aqui para ver 
essa confusão que eu criei”, fala franzindo a testa. 
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Luiz Eduardo tem seis anos e é o filho mais arteiro dos 
dois. Recentemente, quis subir em um escorregador alto 
demais e torceu o tornozelo tentando frear na descida. 
Ficou com o pé imobilizado por duas semanas. Ele tam-
bém é o que mais gosta de esportes radicais. “Quando 
estava com três anos, me pediu para ir em uma tirole-
sa que passava por cima de um rio.” Maurício conta que 
não hesitou em deixar. A família estava em um evento-
organizado pela empresa dele em um hotel fazenda. En-
quanto Luiz desbravava as alturas, Maurício ouviu duas 
senhoras conversarem, indignadas com o que conside-
ravam ser uma extrema irresponsabilidade. “Olha lá o 
menino, tão pequeno e pendurado naquele fio sozinho”, 
ouviu Maurício. Depois que desceu da tirolesa, Luiz veio 
abraçar o pai e as comadres lhe pediram desculpas. Mau-
rício considera que tanto Luiz como Moisés precisam ser 
criados com autonomia. “Eu sabia que era algo seguro e 
ele me pediu para ir, então por que não? Quero mesmo é 
que eles sejam independentes e estejam preparados para 
enfrentar o mundo.” 

Até hoje, Luiz adora se aventurar. Sempre que vai à 
praia, não perde a chance de andar de banana boat e pe-
gar ondas com sua pequena prancha de isopor. De tanto 
gastar energia, o menino também é o primeiro a pegar 
no sono à noite. “Dá nove horas e ele já está na cama, 
mas para acordar também é bom.” Ele acompanha o pai 
nas idas ao supermercado, à feira e ao shopping com o 
mesmo entusiasmo. Luiz é uma criança geniosa e deci-
dida, que não gosta de receber ajuda nas tarefas que já 
sabe fazer de cor, como servir sua comida ou amarrar o 
cadarço do tênis. Ele é um menino alto para a sua idade, 
rechonchudo e com um lindo sorriso cheio de dentinhos 
de leite. 
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Moisés, 10 anos, é mais tranquilo, e Maurício admira 
nele a generosidade que tem com as outras pessoas. “Teve 
um campeonato de judô em que o Moi ficou em uma cate-
goria superior à dele por conta da idade. Assim que recebeu 
a notícia olhou para mim e disse: ‘Você sempre fala que te-
mos que tentar, não é? Então eu vou lá lutar e me divertir’”, 
relembra o pai, contente pelo menino não ter ficado des-
motivado diante dos adversários com mais experiência. No 
fim, Moisés ganhou duas das três provas de que participou 
e foi consolar um amigo que saiu machucado. “O menino 
chorava porque tinha perdido a competição e o Moi foi dar 
uma lição para ele, dizer que estavam ali para curtir e apro-
veitar. O pai do menino se surpreendeu.” Maurício também 
ficou orgulhoso de Moisés. O filho mais velho tem o rosto 
mais fino do que o do irmão, os olhos escuros e brilhantes e 
uma habilidade sutil de demonstrar carinho.

Assim como Luiz, de vez em quando Moisés também 
apronta para chamar a atenção e não obedece se está com 
sono ou contrariado. “O Moi só é um pouco mais difícil 
às vezes porque tem um nível de concentração menor e 
questiona ordens. Ele foi diagnosticado com o Transtor-
no do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA) e com 
o Transtorno Opositor-Desafiador (TOD)”, diz Maurício. 
Há dois anos, faz tratamento psicológico para lidar com a 
hiperatividade e neurológico para controlar os impulsos de 
desafiar os adultos com quem convive. Como o diagnósti-
co veio cedo, o tratamento tem tido efeito. Mesmo assim, 
Moisés já desafiou Maurício. “Teve uma época em que o 
Moi respondia muito pra mim. Dizia que no abrigo a vida 
era muito melhor porque ele podia fazer coisas que eu não 
deixo, mas isso também é uma fase”, diz o pai. Maurício 
tem consciência de que outras provocações podem surgir, 
e disse estar prevenido para o dia em que os meninos ve-
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nham a falar coisas como: “Você não manda em mim, não 
é meu pai”.

Luiz Eduardo e Moisés são filhos biológicos da mesma 
mãe, no entanto têm pais biológicos diferentes. Luiz é mais 
branco e Moisés, moreno. “Nós somos irmãos de sangue, 
mas eu só fiquei sabendo do Luiz quando fui parar no abri-
go”, explica Moisés do alto dos seus 10 anos de idade. O me-
nino mais velho morava com uma madrinha e foi levado da 
casa dela pelo Conselho Tutelar. “A minha madrinha esfa-
queou o meu padrinho e eu tive que ir embora”, conta com 
espontaneidade e sem nenhum pudor. Após o crime, os vi-
zinhos chamaram a polícia e ele precisou se mudar para o 
abrigo onde o irmão menor morava desde os três meses de 
idade. Os dois nasceram na zona metropolitana de Curiti-
ba, em São José dos Pinhais, no Paraná. 

“A mãe deles era muito apegada ao Moisés e o manteve 
por perto enquanto foi possível. Mas quando o Luiz já es-
tava com um ano e meio e ele com quatro, os dois passa-
ram a viver juntos no abrigo”, afirma Maurício. Depois do 
incidente com a madrinha de Moisés, a mãe dos meninos 
desapareceu sem deixar notícia. Segundo consta no proces-
so jurídico, a dupla tem ainda outros quatro irmãos: duas 
meninas gêmeas, que vivem com a avó biológica; um ado-
lescente que fugiu do abrigo e entrou para o crime e uma 
menina mais nova que nasceu depois de Luiz, quando já 
corria o processo de adoção dele e de Moisés. Eles não têm 
vínculo com os parentes biológicos.

Segundo Liselis Izar, assistente social que acompanhou 
o caso dos meninos no Paraná, a importância de manter os 
irmãos juntos é algo que se prega há muitos anos, mas que 
só virou lei em 2009. “Nós que somos da área sempre tive-
mos isso muito presente, porque esse é o único vínculo que 
eles têm. Um vínculo consanguíneo, bem óbvio a princípio, 
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mas que é uma forma de resgate da família. Essas crianças 
não têm a mãe biológica ali, o pai também não, então man-
ter aquele irmão por perto é muito relevante e, querendo ou 
não, eles compartilham a mesma história.”

Para estar mais perto dos filhos, Maurício montou um 
escritório em casa. Enquanto atende a um e outro cliente 
pelo telefone, consegue preparar o café da manhã, estar por 
perto na hora do almoço e dar alguma atenção com as ta-
refas da escola durante a tarde. De terça e quinta, o pai leva 
os meninos à natação e assiste à aula. Foi ele que ensinou 
os dois a darem as primeiras braçadas, na piscina que ti-
nha nos fundos de casa. Uma vez por semana, Maurício vai 
à sede da empresa. O calendário de viagens para eventos 
também precisou ser reduzido. “Quando eu viajo, a babá 
vem ficar com eles, mas é um problema porque os dois fi-
cam mais arredios. Nas últimas vezes, deixei um tablet e 
andei ligando do evento mesmo. Pergunto como eles estão, 
eles veem que eu estou vivo e a ideia funcionou para nos 
deixar mais tranquilos”, diz Maurício, que afirma que tem 
evitado ao máximo passar muito tempo fora de casa. “A mi-
nha equipe até brinca que um dia eu vou chegar nos lugares 
só para dizer ‘Amém’, porque quando consigo viajar já está 
quase tudo pronto.”

No tempo que eles têm para bagunçar todos juntos, os 
três gostam de ver um filme no tapete da sala, andar de 
bicicleta no parque, ir ao teatro ou a shows de mágica. “O 
Luiz também curte fazer brinquedos a partir de sucata e 
o Moi adora montar cenários de Lego só olhando o dese-
nho da caixa.” Diferente de Maurício, que na juventude 
não conseguiu se dedicar a aulas de música, os meninos 
juram que vão separar algumas horas da semana para 
aprender a tocar um instrumento. Luiz quer fazer aulas 
de bateria, e Moisés, de violão. Maurício diz que, se nisso 
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ele não é capaz de ser uma referência, pelo menos os me-
ninos puxaram para ele no gosto de falar pelos cotovelos. 
“O que eu acho ótimo, porque sei que eles conseguem se 
virar.” Quando estão viajando com o pai, os dois não pas-
sam aperto. Se têm fome, perguntam se a comida já vai 
ser servida. Se não estão encontrando o banheiro, querem 
logo descobrir onde é. “Eles não ficam com dúvidas sobre 
absolutamente nada”, diz o pai.  

A família tem a ajuda de uma senhora que cuida da casa, 
da roupa e de todas as refeições. Os meninos também pas-
sam pelo acompanhamento de uma psicóloga e de uma 
psicopedagoga semanalmente, e têm uma babá. A necessi-
dade de contratar as profissionais foi definida pelo Judici-
ário, para que a adoção fosse viabilizada. Na época, uma 
sequência de fatores culminou nessa decisão. “Claro que eu 
dependo desse apoio, mas percebo que no fundo sou só eu 
mesmo quando preencho formulários e tenho que deixar 
em branco o nome da mãe. É muito engraçado porque você 
é pai, você é responsável pelos dois caras e não pode te acon-
tecer nada porque senão você está ferrado.”

“O bom é que a gente tem a Dona Marta, que já está aqui 
há uns sete anos. Essa mulher fantástica, que tem quatro 
filhos e sai de casa todas as manhãs para me ajudar a cuidar 
dos meus”, diz Maurício, enquanto faz rir a ajudante, que 
se envaidece com o elogio e abre um sorrisão do outro lado 
da sala. A psicóloga dos meninos oferece suporte para eles 
lidarem com acontecimentos presentes e com o passado que 
antecedeu a adoção. A psicopedagoga organiza a rotina de 
estudos em casa. 

Apesar disso, Maurício é quem responde aos bilhetes 
das professoras na agenda da escola, acompanha as notas 
dos meninos e vai às reuniões de pais. “Eu sou prolixo, en-
tão você já viu, escrevo uma Bíblia na agenda deles quando 
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necessário.” Tanto Luiz como Moisés têm dificuldade de 
acompanhar o ritmo da escola. “O Moisés vai bem em ma-
temática, mas em português andou tirando 4,5 na prova. 
Então eu preciso ficar em cima. Refiz tudo com ele, e ele 
tirou 10. Não acho nem que faltou estudar, mas que é pura 
pressa. Ele não presta atenção nas perguntas e quer sair cor-
rendo da sala de aula.” Luiz está sendo alfabetizado e recebe 
a ajuda das professoras enquanto não se aprimora na escri-
ta. “Eles estavam em uma escola construtivista, e acho que 
isso não foi bom. O Luiz está com problemas para escrever 
e tem feito provas orais. Sei que não será possível continuar 
assim por muito tempo, mas estamos fazendo um esforço 
extra para ajudar.” A escolha da primeira escola foi pela so-
cialização dos meninos, e agora o pai e sua equipe de apoio 
correm atrás do atraso no aprendizado da dupla. 

Como qualquer criança, os dois também são travessos, 
mas têm melhorado na questão do comportamento. To-
das as noites, Maurício preenche uma tabela criada pela 
psicopedagoga para acompanhar a evolução deles. “O ob-
jetivo não é dar grandes recompensas, mas saber se eles 
estão progredindo nesse aspecto e fazer com que prestem 
atenção a isso.” Só quem faz a lição, não responde para os 
mais velhos e almoça e janta direitinho está apto a ganhar 
prêmios, como uma sessão de filme com pipoca no tapete 
da sala.

Mesmo com a ajuda de Dona Marta e da equipe que dá 
apoio para a criação dos filhos, Maurício gosta de fazer 
coisas simples, como arrumar a lancheira que os meni-
nos levam para a escola. Há algum tempo, ele colocava 
dois sucos de caixinha, um pacotinho de bolachas, duas 
bisnaguinhas recheadas e uma fruta na bolsa de cada um. 
“Aí eles chegavam em casa e começaram a querer pular a 
hora do almoço.” De tanto Maurício questionar por que os 



43

capítulo ii • os caras

filhos não tinham fome, Luiz soltou: “Ah pai, é que a gente 
come metade do lanche às nove horas na escola e depois 
come o resto na perua quando está voltando”. Detalhes pe-
quenos como esse, o pai ajusta sem muito esforço, mas diz 
sentir falta do apoio de uma figura materna para ajudar na 
criação dos meninos.

Hoje com 47 anos, Maurício Taguchi viveu uma história 
longa até conhecer a dupla de irmãos. Depois de 10 anos de 
vida conjugal, ele e a esposa, Silvana*, decidiram adotar. Os 
dois tinham problemas de infertilidade e passaram por vá-
rias tentativas frustradas de inseminação artificial antes de 
fazer essa escolha. Formado em educação física, Maurício 
considerava a hipótese desde a adolescência, quando lutava 
judô e fazia apresentações em abrigos, creches e casas de 
passagem. 

“Eu fazia judô e só apanhava, então meu professor falou 
brincando que era melhor eu não ir mais para as competi-
ções para não envergonhar a academia, e eu virei técnico 
da equipe de demonstração.” Como voluntário, ele levava o 
esporte para dentro dessas instituições e começou a sentir o 
desejo de um dia fazer algo mais para mudar por completo 
a vida de alguém. “Com o passar dos anos, descobri que não 
podia ter filhos biológicos, e aí a adoção se tornou uma al-
ternativa ainda mais interessante. Então foi a junção de um 
desejo do passado com a minha impossibilidade de gerar 
uma criança.” 

Atualmente Maurício compartilha com os filhos o pra-
zer de ser um voluntário. É hábito dele levar sua equipe de 
recreação para trabalhar em abrigos de crianças, e nessas 
ocasiões aproveita para mostrar para os meninos de onde 
eles vieram. “Quando fazemos as visitas, eu faço questão 
de levá-los e sempre digo: ‘Olha, vocês vieram de um lugar 
assim, com o mesmo jeitão, os mesmos sonhos, mas agora 
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têm uma família’.” O pai não tem medo de tocar no assunto 
e se coloca à disposição para ajudar os filhos a buscar infor-
mações sobre sua história, caso um dia eles queiram. “Eu já 
falei para eles que, se quando crescerem quiserem saber de 
onde vieram ou quem era a mãe biológica, eu nunca vou me 
opor. E acho até que se eu estivesse no lugar deles ia querer 
saber também.” 

Em 2007, ele a ex-mulher procuraram a Vara da Infância 
de Pinheiros, em São Paulo, para se identificar como pre-
tendentes. Na época, ainda não existia o Cadastro Nacional 
de Adoção. Nessa Vara, eles passaram por entrevistas com 
psicólogas e assistentes sociais e depois enviaram documen-
tos específicos para outros estados. A única resposta posi-
tiva que receberam veio do fórum de São José dos Pinhais, 
no Paraná. 

Maurício conta por que sua primeira tentativa de ado-
ção não deu certo. “Fui para lá com a minha ex-mulher 
conhecer um casal de irmãos, mas a menina não simpa-
tizou comigo”, diz. Tainara tinha cinco anos e o irmão, 
Itor, um e meio. Após três dias de aproximação, a menina 
disse para as assistentes sociais que não queria ser adotada 
por Maurício e Silvana. “Mesmo tendo me dado superbem 
com o menino, a gente não evoluiu porque ela rejeitava a 
relação.” 

De volta a São Paulo, ele e a ex-mulher continuariam na 
fila de espera, não fosse a insistência de uma antiga chefe 
e amiga pessoal de Maurício sobre a “adoção à brasileira”, 
como ficou conhecido no país o registro de uma criança 
alheia com nomes que não os dos pais biológicos para assu-
mir sua paternidade burlando as exigências da lei. 

Na tentativa de ajudar a realizar o sonho do casal, a ex-
-chefe, que ia se mudar para o Ceará, se dispôs a encontrar 
uma mãe que quisesse entregar seu bebê em adoção. “Ela 
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tinha acabado de se aposentar e disse que sua missão a par-
tir daquele momento seria encontrar um filho para mim”, 
relembra Maurício, que faz questão de pontuar a história 
que antecedeu a chegada de Luiz e Moisés. 

Por convicção e cultura, ele afirma que não quis fazer 
o procedimento por baixo dos panos. “Nunca passou pela 
minha cabeça ir aos confins do Brasil, pegar uma criança, 
levar para outro lado e achar que isso daria certo.” Por isso 
mesmo, o casal procurou a Vara da Infância de Fortaleza 
para fazer o processo legalmente. De qualquer forma, não 
respeitaram a ordem da fila para adoção.

“Depois de identificar a mãe, conversei sobre o caso com 
um juiz de Fortaleza, e ele era superfavorável a esse tipo de 
procedimento. Achava que colocar uma criança do interior 
do Nordeste para adoção, destituindo o poder familiar e 
correndo atrás de cada etapa fazia com que elas ficassem 
muito tempo na espera e, naturalmente, mais velhas; o que 
dificulta a adoção.” Segundo ele, cada juiz age segundo seus 
próprios princípios, e esse aprendizado aconteceu a duras 
penas. “A conduta muda radicalmente de um lugar para o 
outro e a gente fica sem saber o que fazer.” Hoje ele afir-
ma que não repetiria a atitude. “Quem entra no cadastro 
tem que estar ciente de todo o processo. Depois do que vivi, 
penso no que poderia acontecer se todas as crianças fossem 
entregues para alguém quase desconhecido. A Justiça tem 
mesmo que vasculhar a sua vida, saber se você é uma pessoa 
idônea e vai ter condições de educar uma criança.” 

O caso foi relatado para as psicólogas e assistentes sociais 
de São José dos Pinhais, e Liselis esclarece que em hipótese 
alguma se deve recorrer a esse tipo de adoção. “As pessoas 
correm o risco, mas fazem. Existem aqueles que são muito 
ansiosos e, por isso, buscam a via à brasileira. Mas hoje 
os juízes estão mais em cima dessas situações e retiram a 
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criança da família se são informados sobre alguma irregu-
laridade.” Apesar de terem se passado alguns anos desde a 
tentativa frustrada de Maurício, a assistente social diz que a 
situação ainda é recorrente. “Naquela época acontecia mais 
porque se relevava. As pessoas iam com a mãe biológica até 
o fórum ou esperavam passar alguns anos para conseguir 
a aprovação da adoção pelo juiz. Afinal, que juiz teria a 
coragem de tirar uma criança de uma família com a qual 
ela já está vinculada? Mas hoje isso é levado mais a sério”, 
afirma Liselis. Ela diz que está claro na lei que a adoção à 
brasileira é proibida. “A adoção só deve ser feita via juizado 
e com pessoas habilitadas, o que também não significa que 
quem está habilitado possa adotar uma criança por fora. 
Isso também não é aceito porque a pessoa passaria na fren-
te dos demais.” Em um caso como esse, ela afirma que o 
juiz tem autoridade para tirar a criança da família e colo-
car com alguém habilitado e que respeitou a ordem da fila 
de espera. “E cada vez mais se segue isso rigorosamente”, 
completa.

Sete anos atrás, com o aval do juiz de Fortaleza, o ca-
sal entrou em contato com uma gestante que a ex-chefe de 
Maurício havia encontrado. A moça tinha mais quatro ou 
cinco filhos e não queria ficar com o bebê que crescia em 
seu ventre. A gravidez foi acompanhada a distância e, quan-
do faltava um mês para o nascimento, o casal paulistano 
viajou para o Ceará. Maurício e a esposa já pagavam todas 
as despesas da moça havia dois meses, das contas de luz e 
água a remédios, obstetra e ginecologista.

O parto aconteceu em um hospital particular e a criança 
precisou passar alguns dias na UTI. Ana Luíza nasceu de 
pouco mais de oito meses e os médicos recomendaram a 
internação dela para fortalecer os pulmões. A menina foi 
registrada no nome da mãe biológica e entregue a Maurício 
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e Silvana, que legalizariam a situação no fórum dias depois. 
Da UTI, a nova família partiu para o apartamento dos ami-
gos de Maurício e esperou três dias pela visita agendada na 
Vara da Infância de Fortaleza. A ideia era registrar a criança 
no nome dos pais adotivos e voltar para São Paulo assim 
que ela estivesse apta a viajar de avião.

“Na manhã do dia em que iríamos ao fórum, a avó da 
menina me ligou dizendo que eu estava comprando a neta 
dela. Que aquilo era um absurdo, que ela ia me denun-
ciar, que ia me pôr na cadeia”, lembra Maurício. Do outro 
lado da linha, a mãe chorava e dizia não querer ficar com a 
criança de jeito nenhum. O encontro entre as partes acon-
teceu do lado de fora do hospital, onde a menina tinha ido 
fazer exames. Maurício fez questão de se encontrar pesso-
almente com a mãe e a avó de Ana Luíza. “Foi difícil, mas 
eu falei pra elas que a coisa mais importante que elas po-
diam dar para a criança era amor. Que talvez eu pudesse 
dar uma roupa melhor, uma comida melhor, uma escola 
melhor, mas que o amor independe disso, e que se elas 
queriam ficar com a menina não ia ser eu que impediria a 
família de viver junta.” 

Frustrados, ele e a esposa ainda ficaram dez dias na ca-
pital cearense tentando se acostumar com a ideia de per-
der uma filha que tinha estado em seus braços. Em São 
Paulo, desmontaram o quarto de Ana Luíza, doaram suas 
roupas e ficaram apenas com alguns móveis. A cama e a 
cômoda compradas para a menina são hoje de Moisés e 
Luiz Eduardo.

Nos seis meses após o retorno do casal a São Paulo, a 
avó de Ana Luíza manteve contato com Maurício e, ao que 
tudo indica, a família se refez. Na casa dele, algumas fotos 
da menina permanecem guardadas. “Foi uma experiência 
muito dolorida ter um sonho acalentado e depois destruído. 
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É como se uma criança tivesse morrido, com a diferença de 
que você sabe que ela está viva.”

Ainda em resguardo, os dois repensaram se valia a pena 
insistir no sonho de serem pais e resolveram continuar na 
fila de adoção. “Aí ligaram de São José dos Pinhais por cau-
sa desses dois caras. E quando fomos para lá foi amor à pri-
meira vista, principalmente pelo Moisés, porque o Luiz era 
muito bebê e ainda não falava”, diz o pai, que preparou uma 
atividade recreativa para conhecer as crianças do abrigo. O 
procedimento de não separar as crianças alvo da adoção 
do grupo inteiro é usual e evita que elas criem expectativas 
caso os pretendentes optem por não seguir com o processo. 
“Eu e a Silvana fizemos o trabalho voluntário e conhecemos 
meio disfarçados quem eram os dois.”

No dia seguinte, os quatro saíram para tomar um lanche 
e ir ao zoológico. Maurício descreve Luiz como uma crian-
ça meiga e medrosa, que interagia pouco porque ainda não 
falava, e que ficava quieta a maior parte do tempo sem dar 
um pingo de trabalho. Moisés era falante, brincava e ba-
gunçava, feliz da vida. Não foi preciso mais de três dias para 
o casal confirmar seu desejo de adoção.

A juíza da Vara da Infância de São José dos Pinhais já 
conhecia Silvana e Maurício por causa da tentativa de ado-
ção de Tainara e Itor e, com isso, o processo correu mais 
rápido do que eles imaginavam. As idas e vindas de avião 
de São Paulo para o Paraná aos finais de semana não acon-
teceram, e o período de aproximação foi bastante reduzi-
do. Em menos de uma semana, a família embarcava de 
mala e cuia para dar início ao estágio de convivência em 
São Paulo. “Foi tudo muito rápido e até fora dos padrões. 
De um dia para o outro precisei comprar mais duas pas-
sagens e pedi para o meu irmão colocar rede de proteção 
na casa inteira. Ninguém entendeu nada e mesmo para a 
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minha família foi uma surpresa, porque eles sabiam que a 
gente tinha ido lá, mas nunca imaginaram que de repen-
te voltaríamos com duas crianças a bordo.” O pai de pri-
meira viagem sentiu um misto de felicidade e preocupação 
com o que estava por vir.

A correria continuou depois da chegada a São Paulo e, 
uma vez em casa, Luiz desatou a chorar. Queria colo o dia 
inteiro e seus pedidos eram sempre para ontem. Mas o pro-
blema mesmo foi quando, dez dias depois da chegada, Moi-
sés começou a ter febre alta. No médico, descobriram que se 
tratava de uma pedra no rim. Uma pedra de sete centíme-
tros! E um mês após o filho mais velho ter passado por uma 
laparoscopia para retirada da pedra, Luiz teve estomatite. 
Como não conseguia se alimentar pela boca por causa da 
inflamação, ficou uma semana internado tomando soro. Os 
caras viraram a rotina da família de ponta cabeça e depois 
se estabilizaram. “Foi só uma infecção de garganta aqui, 
uma febre ali, o Moisés teve catapora, mas foi indo tudo 
bem”, diz Maurício aliviado.

A adaptação está em curso até hoje e tem algumas pecu-
liaridades. Afinal, não é todo dia que uma criança guarda 
seu chinelo embaixo do travesseiro porque senão alguém 
vai roubá-lo durante a noite. Ou que um filho mais velho 
diz para o mais novo não fazer bagunça, pois tem medo de 
ser devolvido. “O Moisés ainda continua com esse compor-
tamento, e reprime o Luiz às vezes. Ele diz: ‘Não fala assim, 
Luiz. O pai vai ficar bravo. Ele não vai gostar’. Eles têm essa 
insegurança de que se pisarem na bola não vão ser aceitos e 
podem terminar voltando para o abrigo.” Além dos reflexos 
do passado, os meninos tiveram que lidar com o abandono 
da mãe adotiva. Silvana se separou de Maurício porque que-
ria devolver o filho mais velho e ficar só com o mais novo, 
atitude que ele reprovou com todas as forças.
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Abraçado aos filhos, Maurício repete todos os dias, para 
eles ou para si mesmo, que nunca vai desistir de sua decisão. 
Com Luiz no colo, ele gosta de dizer: “Se você for bonzinho, 
tirar boas notas e for legal, vai ser melhor. Mas se você fizer 
birra só vai ser pior, porque no fundo não vai mudar nada 
na nossa relação. Eu sempre vou ser o seu pai”.

Foi em uma audiência no fórum de São José dos Pinhais 
que Silvana assumiu não ter interesse em levar até o fim 
sua escolha de ser mãe. A convivência dela com as crianças 
durou um ano. Então a juíza da Vara local quis saber de 
Maurício qual seria o próximo passo com a adoção:

— Você sabe o tamanho da responsabilidade que é isso? 
Você tem ideia do trabalho que vai dar? Você sabe a con-
fusão que é ter dois filhos? — Maurício diz que ela lhe per-
guntou.

E ele falou:
— Olha, vou lhe responder da seguinte forma: Quer ma-

tar um japonês? Então tira os meus filhos de mim. É só o 
que eu tenho pra falar. Eu vou criar condições, eu vou cor-
rer atrás e a gente vai viver — respondeu o pai de Moisés e 
Luiz Eduardo Taguchi.

Liselis, assistente social que acompanhou o caso, afirma 
que a decisão de Silvana surpreendeu a todos da equipe 
técnica. “Em 25 anos de trabalho com adoção, essa foi a 
única vez que no meio do caminho um dos pretendentes 
foi embora.” Ela já tinha acompanhado a separação de ou-
tros casais, só que em outros contextos. “Mas, dessa for-
ma, em que a adoção levou o casal a se separar, isso nunca 
tinha acontecido antes.” Como o processo corria em São 
José dos Pinhais, Liselis lembra que Silvana ligou para ela 
e agendou uma visita ao fórum da cidade. “Eu não estava 
presente na audiência em que ela falou que queria devol-
ver o Moisés, mas ela me ligou quando tomou a decisão e 
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veio até o Paraná para conversarmos. Ela me trouxe essa 
situação e eu falei que não teria condições de ficar com um 
só. A única opção era devolver os dois.” Na época, Liselis 
ainda não sabia do desejo de Maurício de permanecer com 
as crianças. 

“Como foi uma situação excepcional, nossa maior pre-
ocupação era como iam ficar os meninos, porque a famí-
lia ainda estava em estágio de convivência e não tinha sido 
dada a sentença de adoção definitiva”, conta a assistente so-
cial. Ela afirma que na época todas as possibilidades foram 
consideradas, inclusive, a opção de ir buscá-los em São Pau-
lo e abrigá-los novamente. Cabia à equipe técnica decidir o 
que era melhor para Luiz e Moisés, e só para eles. “No fim, 
o que levamos em consideração foi que o Maurício manteve 
uma posição bem firme. Ele falou: ‘São meus filhos, eu assu-
mo, eu fico’. Porque o nosso receio era de que ele titubeasse 
e nós não poderíamos deixar as crianças em uma situação 
insegura, já que estariam em risco outra vez.”

De acordo com Liselis, a justificativa que se dá diante de 
uma devolução é quase sempre a mesma. “As pessoas falam 
que a criança não está correspondendo às suas expectativas. 
Que apronta muito ou que tem um comportamento com o 
qual elas não concordam.” Para a especialista, falta da par-
te dos pais a consciência de que não se deve idealizar uma 
criança que não existe. “Todos nós temos um pouco disso, 
até como pais biológicos. Você idealiza a criança e aquilo 
não bate com o indivíduo tal qual ele é. Só que na adoção as 
pessoas se sentem frustradas e optam por devolver.” 

Para evitar que isso aconteça, as Varas da Infância e Ju-
ventude estimulam os pais a frequentar grupos de apoio. 
“Temos parcerias com esses grupos e estimulamos a troca 
de experiências. Porque as pessoas vão lá e dão seu teste-
munho de como é adotar e isso é bem importante.” Liselis 
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afirma que a informação é o melhor caminho para evitar 
surpresas. “Apesar de cada caso ser um caso, as dificul-
dades pelas quais as famílias passam sempre dialogam de 
alguma forma. Então não adianta a pessoa adotar cheia 
de sonhos e fantasias de que vai encontrar uma criança 
que vai lhe agradecer pelo resto da vida por ter sido ado-
tada. Os pretendentes precisam entender que vão encon-
trar crianças que irão desenvolver apego com o tempo, que 
irão testá-los.” 

Silvana não respondeu ao pedido de entrevista para fa-
lar do caso e, por isso, suas razões para devolver Moisés 
não estão contempladas nesta narrativa. “Diante da desis-
tência dela, avaliamos que seria muito mais danoso tirá-los 
do Maurício do que manter os meninos com ele contando 
com a ajuda de uma psicóloga, de uma babá e tudo mais. 
Porque já existia um vínculo”, diz Liselis, que desde o iní-
cio sentia o pai mais envolvido sentimentalmente com a 
adoção do que a mãe. “O Maurício ligava sempre para o 
fórum perguntando se tinha aparecido alguma criança no 
perfil deles e você via que ele estava ansioso, que queria 
muito ser pai. Silvana se mostrava disposta, mas ele era 
mais motivado.” 

Os 12 anos de relacionamento entre Silvana e o pai das 
crianças terminou definitivamente e, junto com ele, todas 
as possíveis responsabilidades que ela teria em relação aos 
meninos. “A Silvana ficou um ano certinho com os dois, foi 
mãe deles, mas quando nos separamos eu disse que obvia-
mente ela não poderia ter nenhum contato se foram justa-
mente eles a causa da separação”, diz Maurício. Em alguns 
aniversários, ela chegou a ligar para as crianças, mas Mau-
rício cortou a comunicação. Na opinião dele, não tinha por 
que criar um sofrimento desnecessário. Liselis lembra que 
quando Silvana foi a São José dos Pinhais para demonstrar 
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interesse em devolver Moisés, também disse para ela que 
não manteria mais contato com a família. “Ela falou isso 
para mim, mas eles passaram um tempo morando jun-
tos por conta da separação de bens. E nós dissemos para 
o Maurício que ele tinha que ter um posicionamento claro 
porque o fato de ela estar vivendo junto com eles continuava 
sendo prejudicial para os meninos.”

Sobre a reação dos filhos à perda, Maurício diz: “Até hoje 
o Luiz não exterioriza os sentimentos quanto ao abandono 
dela. Ficou com saudades no início porque tinha a avó que 
morava com a gente e também uma cachorra. Mas o Moisés 
sofreu bastante sim. Ele não fala o nome dela e quando toca 
no assunto diz ‘aquele mau negócio’, como se tivesse criado 
um mecanismo de bloqueio à rejeição que enfrentou”.

Maurício diz que às vezes sente falta de alguém para di-
vidir a responsabilidade de criar os filhos. “Quando erro, 
erro sozinho, então claro que tenho algumas inseguranças. 
A equipe que nos assessora é ótima, mas tem hora que o 
negócio é conversar comigo mesmo.” Da namorada, ele re-
cebe conselhos. Da própria mãe, também. “Mas alguém que 
ocupe essa função materna na vida deles, não tem, não.” O 
pai se preocupa, apesar de fazer o possível para dar conta 
das obrigações. 

A adoção definitiva veio em 17 de dezembro de 2013, três 
anos e oito meses após os meninos irem morar com ele e a 
ex-esposa. Maurício diz que a demora aconteceu porque no 
Paraná a destituição do poder familiar era feita em paralelo 
com o processo de adoção e, até que conseguissem localizar 
a mãe biológica das crianças para ela assinar esse documen-
to, levaram alguns anos. Liselis diz que hoje o processo é 
feito separadamente e só depois que se destitui o pátrio po-
der é que são encaminhadas as adoções. “Desde então eles 
são meus e ninguém tasca, ninguém tira”, diz o pai, com o 
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olhar de quem realizou um sonho e agora tem uma missão. 
Além de ser o “Tio Mau”, ele virou o pai dos caras.

*O nome da ex-mulher de Maurício foi trocado. Ela não 
respondeu ao pedido de entrevista.

Da esquerda para a direita: Moisés, Luiz Eduardo e Maurício.

“As pessoas olham pra mim e falam ‘parabéns, pô, você sozinho 
e tudo mais’. Mas elas estão erradas. É uma via de mão dupla. Os ca-
ras movimentam a minha rotina, tornam a minha vida mais alegre, 
mais feliz, mais doida e eu vou dar oportunidades que talvez eles não 
tivessem se morassem no abrigo. Mas, na verdade, meu gesto não foi 
humanitário coisa nenhuma. É um gesto egoísta, de alguém que tem 
algum desejo. Que quer um filho para ter uma vida nova, uma vida 
com outro significado.”
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e uma missão

De tanto carinho que tinham para dar, foram buscar 
outros laços além dos de sangue. Christina e Eduardo 
Belo são pais de seis filhos. Primeiro, nasceu Hugo de 
uma gravidez não planejada um ano e quatro meses de-
pois do casamento deles. Na sequência, veio Mônica, a 
segunda da prole, mais ou menos pensada e programada 
no calendário e nas finanças. Então o susto com o ultras-
som do terceiro filho que trouxe consigo o quarto, nasce-
ram os gêmeos Lucas e Gustavo. E apesar de já formarem 
uma família bastante grande, eles não perderam o fôlego 
e adotaram mais duas crianças. Gabriel e Moacir chega-
ram pelo caminho aberto por Matheus, um menino que 
o casal nunca conseguiu adotar. Eles vivem em Campo 
Limpo Paulista, no interior de São Paulo, em uma casa 
simples, sem luxo.
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Christina, 53 anos, é uma mulher forte, que esconde atrás 
do corpo esguio uma capacidade enorme de abraçar vidas. É 
ela que organiza a rotina da casa e está sempre presente para 
atender às necessidades de todos. Do seu ventre, nasceram os 
quatro filhos biológicos. E do coração, ela deixou brotarem 
os outros dois. Christina enxerga no papel de mãe um porto 
seguro. É nessa função que se realiza e deixa fluir seus senti-
mentos. Atrás dos grandes óculos finos e rosados, ela faz bri-
lhar olhos que choram e sorriem pelos seis filhos, e buscam 
nos olhos do marido apoio para levar adiante os seus desejos.

Eduardo, 50 anos, não tem o mesmo impulso emocio-
nal. É um homem generoso e que sempre trabalhou demais. 
Sua prioridade é não deixar faltar nada em casa. Jornalista 
atribulado com a rotina das publicações diárias, ele dedicou 
aos filhos o tempo das folgas do trabalho. Assim, viu cres-
cer quatro crianças que se transformaram em adultos ínte-
gros. E para quem nunca faltou um prato de comida na mesa, 
educação de qualidade e princípios éticos inspirados no seu 
exemplo dentro e fora de casa. Hoje passa um pouco mais de 
tempo relaxado, tem um respiro logo de manhã, antes de sair 
para o trabalho, e faz plantões no jornal uma vez por mês, em 
geral aos domingos. Eduardo é um pai que vive a tarefa de 
repetir com os filhos adotivos a missão que lhe foi dada desde 
a formação da família, 30 anos atrás. Cabe a ele a responsabi-
lidade de prover, prover conforto e bem-estar.

◆◆◆

São cinco horas da manhã e Gabriel começa a fazer seus 
barulhinhos característicos. Respira como se suspirasse e 
saliva, parece entender que já é hora do café. Ele não acorda 
totalmente e vai variando entre o estado de cair no sono 
leve e abrir os olhos para ver como anda o clima ao seu re-
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dor. O menino tem dez anos e dorme no quarto dos pais. Às 
sete horas, chega Cláudia, que ajuda Christina a cuidar dele. 

Gabriel tem paralisia cerebral e crises epilépticas de difí-
cil controle. Por isso, toma três remédios todos os dias, dois 
para evitar convulsões e outro para ajudar os seus músculos 
a relaxarem. Ele tem os dedos das mãos um pouco volta-
dos para dentro, assim como os pezinhos e, em parte, os 
joelhos. Recentemente, passou por uma cirurgia na qual os 
médicos fizeram um pequeno corte em seus tendões e en-
gessaram suas pernas. O objetivo foi permitir que elas alon-
gassem, porque, como Gabriel não anda, a tendência é que 
seus músculos atrofiem e os tendões encurtem. 

Biel, como foi apelidado pela família, tem o rosto sereno 
e a pele tão alva quanto a da mãe adotiva. Os cílios, bem 
grandes, moldam os olhos acesos que ajudam o menino a se 
comunicar com o mundo. Ele também tem movimento nos 
braços e demonstra agitação quando torce pelo seu time, 
que a mãe ainda não sabe ao certo qual é. Desconfia que 
seja o Corinthians, apesar do pai jurar de pés juntos que ele 
é santista. “O Eduardo é santista, mas eles assistem tantos 
jogos para torcer contra o Corinthians que eu tenho minhas 
dúvidas se o Biel não tende mais para o outro lado”, brinca 
Christina, que vê o filho abrir um sorrisão quando está em 
frente à TV assistindo a jogos de futebol. 

Às sete e meia da manhã, ele toma os medicamentos e, 
em seguida, faz a sua primeira refeição. Gabriel se alimenta 
por uma sonda ligada diretamente a seu estômago. A peci-
nha de silicone e o tubo que a liga a outro cateter custam 
por volta de R$ 500 e precisam ser trocados pelo menos três 
vezes por ano. Por todos os lados da casa da família, gan-
chinhos foram colocados para manter suspenso o recipiente 
de onde pinga a comida líquida que nutre Gabriel. O equi-
pamento é simples e funciona como os conta-gotas usados 
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para tomar soro na veia. Cada recipiente desse vale R$ 2 e 
deveria ser descartado todos os dias, assim como o cateter 
que o conecta com a sonda e custa outros R$ 2, mas a famí-
lia improvisa e faz o reuso de ambos sempre que possível. O 
pai gasta na farmácia, com remédios, alimentação e fraldas, 
aproximadamente R$ 2 mil por mês. Sem falar do convênio 
médico e das consultas particulares.

Os remédios fortes fazem o menino cair no sono horas 
depois de ter acordado. Mas quando abre os olhos, Gabriel 
faz tudo valer a pena e cativa as pessoas com o seu sorri-
so. “O Gabriel não fala, não anda, se alimenta por sonda, 
mas é uma criança feliz. E eu não vou dizer que ele ficou 
feliz apenas depois que veio morar com a gente. Ele já era 
uma criança feliz. Aqui a vida só ficou mais cômoda, e o que 
também ajudou foi que ele se adaptou perfeitamente à nossa 
casa e ao convívio com os irmãos em cinco minutos. Quan-
do a gente fala até parece que é exagero de pai, mas não é 
não”, afirma Eduardo, que convida o menino a movimentar 
os olhos para procurá-lo sempre que está por perto. 

Os primeiros momentos da manhã também são regados a 
alongamentos e muita conversa. Gabriel precisa de estímulos 
o tempo todo. “Então a Cláudia, que é nossa cuidadora, vai 
até a cozinha buscar o leite e fala alto para ele ir acompanhan-
do o processo; volta e estica o joelho, o tornozelo e as mãozi-
nhas dele; mostra um brinquedo colorido, faz ele olhar para 
os lados; liga o bichinho que faz barulho; usa a bola de pilates 
para ajudar a alongar; dá banho; põe um desenho na TV”, diz 
Christina, que desde que se aposentou, em janeiro de 2015, 
participa ainda mais ativamente dessa rotina. Ela é formada 
em pedagogia e trabalhava em um órgão da prefeitura da ci-
dade de São Paulo. 

Nos primeiros tempos após a adoção, Gabriel ia com 
Christina para o trabalho. “Ele tinha só dois anos e meu 
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chefe ajeitou um cantinho para nós ficarmos juntos na mes-
ma sala. Mas aí foi ficando desconfortável pra ele e, passa-
dos quatro meses, contratamos a Cláudia”, afirma a mãe. 
Com a chegada de Moacir, ela também precisou fazer ajus-
tes na agenda e passou a trabalhar meio período durante a 
semana. O restante das horas cumpria com a presença nos 
eventos da Secretaria aos finais de semana, sempre cuidan-
do para revezar com os plantões de Eduardo no jornal.

Mesmo com a aposentadoria, a rotina segue corrida, e 
somente depois da hora do almoço é que a casa fica um 
pouco em silêncio, com os meninos na escola. Moacir teria 
idade para estar no oitavo ano do ensino fundamental, mas 
cursa o sexto ano em um colégio público no centro da cida-
de onde moram. De segunda, quarta e sexta Gabriel passa 
duas horas em outra escola pública, que o recebe para as au-
las de artes, inglês, educação física e informática. Das duas 
às quatro da tarde, Biel observa as outras crianças, recebe o 
carinho delas e realiza atividades paralelas com uma pro-
fissional especializada em educação especial. De volta para 
casa, o caçula faz mais duas refeições, toma seus remédios e 
dorme por volta das oito da noite, quando os medicamentos 
começam a fazer efeito. 

A família convive com essa rotina há oito anos, desde 
que Gabriel entrou na vida deles. A decisão de adotá-lo foi 
influenciada pela religião. “Eu fazia um curso de médium 
no centro espírita que frequentamos e uma criança come-
çou a se comunicar durante as reuniões dizendo que que-
ria uma mãe”, afirma Christina. Uma pessoa próxima disse 
que a mensagem era dirigida a ela. Como forma de estar 
disponível para essa chegada, o casal se inscreveu no cadas-
tro de adoção. “Tem gente que acha loucura, mas foi o que 
nós vivenciamos”, diz a mãe. O contato com Matheus, que 
apareceu na vida deles na mesma época, intensificou a cren-
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ça nessa mensagem. Eles conheceram o menino no abrigo 
em que eram voluntários e desenvolveram uma grande em-
patia por ele. 

Gabriel já tinha passado por quase todo o cadastro do Es-
tado de São Paulo, e dos poucos casais que aceitavam crian-
ças com deficiência grave, alguns já tinham se recusado a 
adotá-lo. Outros não tinham condições financeiras para 
receber em casa um filho com problemas de saúde tão sé-
rios. Quando receberam a ligação da Vara da Infância de 
Franca, cidade onde o menino morava, Christina e Eduardo 
decidiram ir conhecê-lo. Tudo o que sabiam é que ele era 
portador da Síndrome de West, uma doença rara que soma 
a paralisia cerebral a crises de epilepsia. Gabriel morava no 
abrigo Dona Nina, uma casa que cuida de crianças especiais, 
sendo que a maioria delas não estava para adoção e ficava no 
abrigo porque os pais não tinham condições de atender às 
necessidades delas em casa. Gabriel, no entanto, tinha sido 
abandonado por um casal de dependentes químicos.

“Chegando lá eu vi várias crianças tomando sol em car-
rinhos de bebê e passei procurando o Gabriel. Eu sou uma 
pessoa que se impressiona fácil com problemas de saúde. Não 
desmaio nem nada, mas fico impressionado. E fui andando 
quando ouvi uma moça do abrigo falar: ‘Olha ele aí’”, diz 
Eduardo, que já tinha passado por Gabriel sem se dar conta. 
A primeira impressão foi muito boa, e o casal ficou impoten-
te diante daquela criança de semblante tão tranquilo.

Por mais que olhasse para Gabriel, o pai não se sentia des-
confortável e não encontrava nos traços dele sinais de um 
problema de saúde que se manifestaria à flor da pele. Os dois 
criaram uma conexão inexplicável, que até hoje faz o meni-
no permanecer acordado enquanto ele não chega, apesar de 
tomar remédios fortíssimos que o deixam com muito sono. 
“Logo de cara a gente viu que nosso relacionamento ia dar 
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certo. É mais difícil do que cuidar de uma criança que não 
tem problemas de saúde? É e não é. Um filho que corre, que 
anda, que brinca, exige uma atenção diferente”, afirma o pai.

Naquela primeira visita, eles ficaram algumas horas no 
abrigo, colocaram o bebê de dois anos no colo e se informa-
ram sobre sua rotina. Os funcionários pareciam não acredi-
tar que aquela adoção fosse possível. Gabriel já se alimenta-
va por sonda e tomava 18 medicamentos. Ao sair do abrigo, 
Christina se arriscou a dizer para as assistentes sociais que 
elas podiam providenciar a papelada da adoção, e entrou no 
carro pronta para rever os pensamentos durante as quatro 
horas seguintes, tempo que durou a viagem de volta a Cam-
po Limpo Paulista.

Na parada para o almoço, Eduardo foi taxativo. “Virei 
para a Christina e falei: ‘E aí? Tem coragem? Vamos adotar 
o Gabriel?’” A resposta foi positiva, e chegando à casa da 
família os pais contaram a novidade para os outros quatro 
filhos. “Eles já eram adolescentes e nós quisemos que eles 
participassem da decisão. Não que fossem ser responsáveis 
por criar o Gabriel, mas eles estavam ali para serem os no-
vos irmãos”, diz a mãe da prole que não parava de crescer.

O processo de adoção correu rápido, não contou com pe-
ríodo de aproximação e, cinco semanas depois da primeira 
visita, o casal levou Gabriel para casa com a guarda provisó-
ria. Relembrando o que aconteceu, Eduardo considera a ati-
tude deles e do fórum um tanto imprudente. “Fizemos um 
intensivão de como ele tomava os remédios, pegamos aque-
le prontuário médico imenso e voltamos para casa brincan-
do no carro. Não conhecíamos quase nada sobre a doença e 
achávamos que ele teria grandes progressos.”

Os progressos não vieram, mas nem por isso Eduardo 
e Christina carregam alguma frustração. Desde o dia em 
que deixaram o abrigo Dona Nina colocaram na cabeça 
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que fariam o possível para o menino se desenvolver. Foram 
atrás de terapeutas, aprenderam técnicas de estimulação, 
levaram Gabriel a neurologistas, nutricionistas, pediatras, 
mas aprenderam a respeitar as limitações que a natureza lhe 
impôs. Uma condição que não cabe a eles mudar.

A última cirurgia pela qual Gabriel passou foi para corri-
gir a postura, ligando a bacia ao fêmur com pinos de metal. 
Segundo a equipe médica, isso prevenirá dores que talvez ele 
sinta por volta dos 20 anos de idade, quando o corpo começar 
a sofrer deformações. O procedimento foi feito somente em 
uma das pernas e o casal já não sabe se quer que a operação 
seja repetida na outra. “A gente não sabe nem se ele vai chegar 
aos 20 anos, então para quê prevenir esse sofrimento se ele 
está tendo dores por causa da cirurgia agora? Se fosse uma 
prevenção indolor, tudo bem, mas não é”, diz Christina, que 
promete discutir com os médicos até o fim para não seguir 
com esse tratamento. “No começo, achávamos que seria po-
sitivo para ele, mas depois da dor que ele sentiu e ainda sente, 
dois anos após a cirurgia, já não temos tanta certeza assim.” 

No pós-operatório, Gabriel desviava o olhar quando per-
cebia a presença da mãe. “Ele, que mal mexe o pescoço, fa-
zia um esforço enorme para não olhar para mim.” Com os 
gestos, que são as suas palavras, o menino se comunica e se 
faz entender. A neurologista da família afirma que, diferen-
te de outras crianças que têm a mesma síndrome, Gabriel 
não tem um bom funcionamento motor (não consegue fi-
car em pé, pegar um objeto ou mesmo andar), mas é uma 
criança inteligentíssima. Para Christina, é no dia a dia que 
se aprende a ler essas informações. Atenta ao olhar, ao sor-
riso e à cara de insatisfação do filho, ela reconhece o valor 
de sua expressão facial, o trunfo para ele pedir o que quer. 

Christina recorda a vez em que ele mais a surpreendeu: 
“Eu costumava ouvir um programa numa rádio quase todos 
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os dias e, em determinado momento, eles apresentavam as 
músicas mais pedidas”, diz a mãe. Entre elas estava sempre 
“One more night”, do Maroon 5. Era a música tocar para 
Christina começar a cantar e dançar perto do filho. Até que 
um dia ela estava na cozinha quando ouviu Gabriel gritar 
do outro extremo da casa. Assustada, a mãe correu. Entrou 
no quarto e escutou aquela mesma canção tocando na rá-
dio. “Nem era a hora do programa, e eu ri muito e comecei 
a cantar e dançar.” Gabriel sorria e balançava os braços. Era 
como se ele dissesse: “Puxa, você me entendeu!”.

Depois da adoção do Gabriel, ligaram várias vezes na casa 
da família perguntando se eles não queriam adotar crianças 
com casos parecidos. Eduardo foi quem dosou o envolvi-
mento sentimental de Christina. “Além de curtir muito o 
Gabriel, manter uma criança como ele é caro. Você tem gas-
tos com alimentação especial, cadeira de rodas, tratamento, 
remédios, fraldas, e aí a gente não estava apto”, diz. Para ele, 
era melhor cuidar bem de um filho do que tentar suprir as 
necessidades de dez crianças diferentes.

O casal encara a adoção de Gabriel como uma bênção e 
uma provação. Christina diz que passou a confiar mais em 
si mesma depois da chegada dele. “Hoje eu sou outra pessoa 
por causa do Gabriel. Ele me tornou mais segura, me ensi-
nou a me organizar melhor e a administrar o meu tempo. 
Dou valor a cada minuto que passo com ele.” 

No caso do pai, a presença do menino acabou com o des-
conforto que ele sentia em relação às deficiências graves e 
trouxe muitos outros bons frutos. Pelo Gabriel, ele diz sen-
tir um amor incondicional, que já conhecia da religião, mas 
nunca tinha vivenciado. “Tenho filhos a quem amo profun-
damente. Mas, mesmo sabendo que cada um tem sua vida, 
suas escolhas, seus caminhos, sempre nutri alguma expec-
tativa em relação a eles. Com o Gabriel eu não tenho expec-
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tativa. Sei que ele depende de alguém que cuide dele e que, 
eventualmente, pode ser qualquer pessoa apta, não necessa-
riamente eu. Meu amor por ele não está baseado em nada 
que ele tenha me feito, em nada que ele venha a me fazer no 
futuro. Sei que ele nunca vai me proporcionar momentos de 
orgulho que todo pai quer ter (ver o filho fazendo esporte, 
indo bem na escola, se formando, realizando suas próprias 
conquistas). O Gabriel não pode me dar nada disso. E isso 
pra mim pouco importa. Não me frustra nem um pouco. O 
que ele pode me dar, e dá sempre, é seu sorriso sincero. E 
para mim é mais do que suficiente”, escreve o pai, jornalis-
ta, em um e-mail.

◆◆◆
 
E se com Gabriel Christina se entende pelo olhar, com 

Moacir é muito diferente. “Faço um exercício constante de 
explicar para ele o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser 
um filho.” Ela usa de palavras simples e do tom de voz para 
estabelecer um diálogo e se fazer entender. Para o menino 
de 13 anos, é difícil seguir regras ou respeitar limites. 

“Um dia ele brigou na escola e eu falei pra ele: ‘Moacir, 
você não pode ficar batendo nos seus coleguinhas. Quando 
acontecer uma coisa que você não gostar, você fala para a 
professora, a professora fala com a diretora ou comigo, eu 
vou lá e a gente resolve’.” E então ele disse: “Não, mãe. Você 
não precisa se preocupar. Eu resolvo!”. Mas Christina insis-
tia: “Moacir, mãe é pra isso também. É pra defender o filho 
quando ele está certo. Então, se você faz as coisas certas eu 
vou até lá e te defendo sim, não é pra você resolver metendo 
a mão no seu coleguinha”. 

Moacir estudou três meses em um colégio particular, mas 
foi convidado a se retirar em razão do seu mau comporta-
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mento. Brigava, saía da sala sem autorização, fazia bagunça 
e era desrespeitoso com os colegas. Pelos mesmos motivos 
deixou o grupo de escoteiros da cidade, as aulas de capoeira 
e de equitação. “Os valores dele são distorcidos, os conceitos 
são ruins”, afirma Christina. 

A mãe também se queixa das atitudes dele no ambiente 
familiar. “Uma vez eu comprei pra ele um chinelo que não 
era de marca e ele ficou indignado. Porque no abrigo eles ga-
nhavam coisas caras e tinham muita fartura material, mas 
em uma família não necessariamente as coisas funcionam 
assim”, diz Christina. Moacir também não aceitava ajudar 
nas tarefas de casa. “Não sei porque minha mãe dá a louça 
para eu enxugar, isso não é obrigação minha. É obrigação 
sua”, dizia para as empregadas da casa. 

“E foi eu dar um tapa na bunda dele para ele soltar: ‘Você 
não pode me bater’.” Christina afirma que não esmoreceu 
e disse que tinha o papel de educá-lo. “Quando te dou um 
tapa na bunda, não significa que eu não gosto de você. Signi-
fica que você fez uma coisa errada e passou do limite”, dizia 
para o filho. “Senão eu não vou te bater, eu vou conversar e 
posso te colocar de castigo. E se você não entender e ainda 
por cima me desrespeitar, eu vou perder a paciência. Porque 
mãe também perde a paciência, você sabia? Mãe erra, mãe 
exagera, mãe enlouquece de vez em quando, e aí eu vou dar 
uns tapas na sua bunda.” 

Do seu nascimento até praticamente os sete anos de ida-
de, Moacir viveu em um abrigo na mesma cidade que sua 
família adotiva. A mãe biológica abriu mão da guarda dele 
enquanto brigava na justiça para ficar com os outros dois 
filhos. Dependente de álcool e drogas, ela perdeu a guarda 
dos três, mas nunca fez questão de ficar com Moacir. “Ela ia 
no abrigo visitar os dois filhos mais velhos e deixava o Moa-
cir de lado porque dizia não ter ‘filho preto’.” Quem conta é 
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a própria mãe adotiva, que acompanhou a história de perto 
porque era voluntária do abrigo e madrinha afetiva de um 
dos meio-irmãos de Moacir, que ia para a casa da família 
em ocasiões especiais como Natal e Ano Novo. 

Na casa da família, duas fotos do passado de Moacir es-
tão entre os álbuns de recordações. Em uma delas, Moacir 
aparece junto do pai biológico, e na outra está um de seus 
meio-irmãos ao lado do outro companheiro da mãe. Chris-
tina foi atrás das fotos para tentar explicar para o filho a ori-
gem da rejeição que ele sofreu. “O pai dele foi um homem 
muito ruim para a mãe dele, ela apanhava e ele estava preso 
quando o Moacir foi adotado. Então, não sei se é por conta 
disso que ela não aceita o Moacir.” Apesar da incerteza, é essa 
história que Christina conta para o filho na expectativa de 
confortá-lo. Moacir olha para os retratos sempre que os ou-
tros álbuns vêm à tona. “Esse é o meu pai e aquele é o pai dos 
meus irmãos”, aponta. As três crianças se parecem uma com 
a outra fisicamente, mas nunca foram iguais perante os olhos 
da mãe. Moacir anda pela casa da nova família avoado, como 
se estivesse com o pensamento em outro lugar. Ele chegou lá 
um ano depois de Gabriel e vive com eles há sete anos.

Hoje com 13 anos, o menino foi adotado quando estava 
para completar sete. “A mãe biológica foi no fórum entrar 
com um pedido de pensão para os irmãos e disse que abria 
mão da guarda dele”, lembra Christina, que ficou sabendo 
que o menino estava apto para adoção porque ela e Eduar-
do foram um dos casais chamados pela Vara da Infância 
para ficar com ele. Segundo Christina, em nenhum mo-
mento eles tinham pensado em adotar o Moacir. “Nós não 
aceitamos porque estávamos esperando para adotar o Ma-
theus, que apareceu antes mesmo do Gabriel, e o Momô 
tinha um casal de padrinhos com quem ele já convivia há 
bastante tempo.”
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Esse casal de padrinhos estava mesmo disposto a adotar 
Moacir. Eles levaram o menino para casa, mas o estágio de 
convivência durou apenas um mês. Antes, como padrinhos 
afetivos, o casal ficava com o menino em alguns finais de 
semana e em ocasiões especiais, como datas comemorati-
vas. O intuito desse contato é dar para crianças com poucas 
chances de serem adotadas, por causa da idade ou da trami-
tação de seu processo judicial, a chance de saberem como é 
pertencer a uma família. Moacir tinha seis anos na época, e 
um histórico de frustrações, abandono e maus tratos. “Ele 
já era difícil, e ficou ainda pior quando teve que voltar para 
o abrigo”, diz a mãe, que ficou arrasada com a devolução, a 
qual configura um novo abandono. 

Após um ano de tratamento psicológico, o menino te-
ria seu processo encaminhado para outra cidade quando a 
psicóloga da Vara local procurou por Christina e Eduardo 
de novo. Como sabia que eles não tinham considerado fi-
car com Moacir por causa do casal de padrinhos dele, ela 
entrou em contato para insistir na possibilidade de adoção. 
“Eu sei que ele é um menino difícil”, ela disse, “com um 
monte de problemas e que piorou por ter sido devolvido, 
mas, pelo que eu conheço de vocês, é possível que ele ainda 
tenha uma chance. Uma chance de tentar uma vida nova”, 
frisou a psicóloga.

Eles ficaram de pensar e não tiveram o mesmo impulso 
que culminou na adoção de Gabriel. “Foi uma coisa mui-
to raciocinada, mas como nós acreditamos que Deus não 
bate duas vezes na nossa porta sem uma razão, foi isso 
que pesou”, conta Christina. Dessa vez, os filhos biológi-
cos não ofereceram total apoio, porque estavam vivendo 
outra fase. Os mais velhos estavam prestes a sair de casa 
e os gêmeos acabavam de ingressar na escola técnica, sem 
grande possibilidade de ajudá-los. Foi, então, com base no 
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seu próprio juízo, que o casal mediu as consequências de 
seguir adiante.

Desde o primeiro dia em casa Moacir chamava Eduardo 
de pai, Christina de mãe e os irmãos de irmãos. Curtiu a 
festa de aniversário que eles prepararam na sua chegada e 
recebeu muito bem todos os parentes. As coisas começaram 
a mudar com o tempo. “Ele tem reações muito variadas e 
completamente descontroladas. Não é uma criança que a 
gente pode deixar solta quando passeia. Ele sai andando, 
conversa com as pessoas e, se é contrariado, quer ir embo-
ra”, diz Christina. 

Nos últimos dois anos, Moacir já fugiu de casa quatro ve-
zes. A família mora em um local afastado do centro da cida-
de, onde a maioria dos terrenos está dividida entre chácaras 
e sítios. Quando some, Moacir fica vagando pelas estradas de 
terra. “Eu dava um castigo, ele tinha um chilique e depois de 
dois ou três dias fugia. Na ocasião mais grave, ele fugiu para 
a casa de uma moça que trabalhava para a gente. Mas ela não 
morava mais lá. Pra minha sorte e dele, a pessoa que vivia 
na casa trabalhou com um dos meus filhos e ligou pra nós 
porque conhecia o Moacir.” Foi assim que eles puderam se 
reencontrar. “O mais complicado é que ele inventa histórias, 
coisa que quem não conhece acredita. Eu até brinco que ele é 
um ótimo ator.” Quando fugia de casa, o menino dizia para 
pessoas estranhas que era mal tratado pela família, obrigado 
a trabalhar e que ninguém gostava dele.

Moacir já passou por quatro psicólogas e hoje participa 
de um estudo na Universidade Estadual de Campinas. Exa-
mes neurológicos mostraram que ele não tem nenhum pro-
blema fisiológico, e os médicos seguem buscando respostas 
para os seus desvios de comportamento.

Os problemas na escola não foram os únicos a preocu-
par. Moacir não vê Christina como mãe. Ele faz acompa-
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nhamento psiquiátrico para lidar com a questão da sexua-
lidade. “Esse problema dificultou o nosso relacionamento e 
nos distanciou muito. Porque ele não consegue me enxer-
gar como mãe, ele me vê como uma mulher qualquer”, diz 
Christina, que chora porque já não soube o que fazer, por-
que nunca pensou que seria assediada por um filho. 

“Com mãe a gente não transa”, foi uma das coisas que 
precisou dizer para ele. Christina não pode pegar o filho 
no colo. “Eu pego meu filho de 27 anos e coloco no meu 
colo, mas ele eu não posso. Porque, se eu coloco o Moacir no 
meu colo, ele começa a alisar o meu cabelo. E ele ama meu 
cabelo, porque queria ser branco, por conta de toda essa 
história de rejeição. E aí vai alisando, alisando, e começa 
a se masturbar.” Hoje, ela consegue tocar no assunto, mas 
já guardou a angústia só para si. “Fui levá-lo na psicóloga e 
acabei passando eu em uma sessão”, conta entre lágrimas 
que misturam sentimentos de vergonha e decepção. A di-
ficuldade supera os seus limites, está fora da sua realidade, 
dos seus padrões. 

Na terapia, ela aprendeu que precisa dizer “não” com to-
das as letras e tentar evitar que a situação se repita. A mãe 
não pode abraçar o filho, não pode beijá-lo, porque o con-
tato físico entre eles é delicado. “E como você lida com um 
filho sem demonstrar carinho? Eu sou de abraçar, beijar 
muito, pegar no colo, gosto de falar bobagem, faço todo o 
tipo de brincadeira, mas com ele eu preciso calcular, medir 
minhas atitudes”, lamenta. Até hoje Christina não sabe se 
Moacir foi abusado, mas mais tarde descobriu que ele tinha 
vivido experiências sexuais no abrigo. 

Em busca de ajuda, ela soube por uma funcionária da 
instituição que ele e uma menina da mesma idade foram 
pegos várias vezes em cantinhos escondidos fazendo sexo 
oral. “Ele nela e ela nele”, conta. Uma psicóloga explicou 
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para a mãe adotiva que, com dois ou três anos de idade, 
o contato físico é muito prazeroso para as crianças, e elas 
suprem isso com o carinho dos pais. “A mãe pega o filho, 
coloca no colo, depois coloca no chão, faz carinho aqui e 
ali e está sempre demonstrando amor. Só que no caso das 
crianças abrigadas é mais difícil sentir esse prazer, e aí eles 
têm os caminhos deles. As próprias armas.”

Com tudo o que aconteceu, Eduardo diz não ter desenvol-
vido apego pelo menino e afirma que se segura para não le-
vantar a mão para ele. Na casa da família, ainda mora um dos 
gêmeos que é filho biológico do casal. Para o jovem, duran-
te muito tempo as reações do irmão transformaram a casa 
num inferno. “Eu tinha raiva do que o Moacir fazia com a 
minha mãe e ficava revoltado porque ele não dava valor para 
os sacrifícios do meu pai”, diz Gustavo. O gêmeo, hoje com 
21 anos, afirma que passava a maior parte do tempo fora de 
casa para não ter que lidar com as malcriações. “No come-
ço, eu ajudava o Moacir, gostava de conversar com ele e dar 
meu apoio, mas as coisas foram ficando insustentáveis e eu 
cheguei a ter medo da presença dele. A pensar que tínhamos 
em casa um menino que podia virar um criminoso.” Com 
a ajuda da namorada, Gustavo superou seus preconceitos e 
vê esperança nos olhos do irmão. “A minha namorada me 
mostrou que o passado dele foi muito difícil e que existem ra-
zões para ele ser assim. Ainda dou muita bronca nele, mas já 
conseguimos brincar. Levo o Moacir para passear de vez em 
quando e sempre converso com ele sobre a importância de 
fazer as coisas bem feitas, como os meus pais me ensinaram.” 

No caso da mãe, o arrependimento por ter adotado Mo-
acir é uma coisa que ainda machuca. Há um ano, Christina 
diz que não usava eufemismos para opinar sobre a adoção. 
“Meu conselho era ‘não adote’”, afirma a mãe de seis filhos. 
“Porque, na realidade, as crianças não deveriam ser adotadas. 
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O melhor para elas é estar com os pais, principalmente com 
as mães. Porque ter chances na vida todos nós queremos, e 
eles também querem, mas querem isso ao lado da mãe. Pas-
sando fome ou não; na escola ou não; com frio ou sem frio.” 

Atualmente Christina se reconhece como mãe de Moa-
cir independente de qualquer atitude que ele já tenha toma-
do. “Em alguns momentos eu me arrependi de ter adotado 
o Moacir, mas dois minutos depois me envergonho de ter 
pensado isso. Porque eu amo o Moacir como meu filho.” A 
terapia e a religião a ajudaram a atingir essa maturidade. 
“Só que eu sou um ser humano, eu sou fraca, então tudo 
o que ele faz de ruim pesa pra mim ainda. Porque não são 
coisas bobas, são coisas fortes.”

◆◆◆

Na concepção da mãe, Gabriel foi um presente que ela e 
o marido ganharam. Moacir precisava estar com eles nessa 
vida. E Matheus foi um ensaio para que tudo isso se tornas-
se possível.

Matheus foi um menino que os dois amaram muito. Ele 
chegou ao mesmo abrigo onde Moacir vivia no final de 
2006, com um ano e quatro meses. Como ainda não tinha 
padrinhos afetivos, passou as festas de Natal e Ano Novo 
na casa de Christina e Eduardo, voluntários de longa data. 
Viu correr o mês de janeiro de 2007 ainda na casa deles, o 
que foi autorizado pelo abrigo. Aprendeu a falar e a pedir a 
mamadeira. Saiu da fralda, deixou a chupeta e começou a ir 
à escola. Eles se apegaram e sabiam que não teriam nenhum 
privilégio na tentativa de adoção. Depois da mensagem re-
cebida por Christina na sessão espírita, entraram na fila do 
cadastro. Quando a mãe de Matheus foi destituída do pátrio 
poder, outro casal adotou o menino. Eduardo e Christina 
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perderam a vez porque já tinham adotado Gabriel e Moacir. 
Até hoje, a mãe de seis filhos sente falta do sétimo. Matheus 
abriu o caminho para a chegada dos irmãos. Christina e 
Eduardo não foram atrás de saber quem era aquela criança 
que se comunicou com eles. Os dois acreditam que todos os 
laços de afeto se constroem por alguma razão.

*Sete meses após a realização das entrevistas, e com este trabalho con-
cluído, o casal se separou. Gabriel hoje vive com o pai. Moacir, com a mãe.

Sentados, da esquerda para a direita: Christina (com Gabriel no 
colo), Hugo (com a filha, Marina), Moacir e Mônica (com a filha, In-
grid). Atrás, Lucas e Eduardo. Gustavo não pôde comparecer à reu-
nião da família.

“Eu poderia ter todo o tempo do mundo hoje. Tempo para sair para 
jantar, viajar, ir ao cinema. Mas sou mais feliz cuidando deles. Não 
trocaria isso pelo o que eu não tenho de vida social. Vou a casamen-
tos de vez em quando e a eventos da família. O sorriso do Gabriel e a 
chance de ajudar o Moacir me deixam mais satisfeita do que qualquer 
outra coisa. Os dois juntos me tornaram uma pessoa que quer melho-
rar e me mostram onde ainda estou falhando.” 
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Enquanto fala, ele mexe no cabelo e desvia o rosto para 
os lados. Seu olhar se perde na imensidão do apartamento 
vazio. Os momentos de silêncio são intercalados com uma 
fala mansa e tranquila, regada a sorrisos discretos de canto 
de boca. Adriano faz o que pode para disfarçar a timidez. 
Ele senta no sofá, que vai de ponta a ponta da sala, e co-
meça a contar sua história conforme surgem as primeiras 
perguntas. São sete e meia da noite de um dia de semana e o 
jovem está sozinho em casa, ele espera os pais voltarem do 
trabalho e o irmão, da escola.

Suas melhores memórias são dos tempos em que jogava 
futebol na rua com os amigos e demarcava o gol com dois 
pés de chinelo. Ele era bom goleiro, ou pelo menos diz que 
pelas suas mãos não passava sequer uma bola. Hoje, o que 
mais gosta de fazer no seu tempo livre é andar de bicicleta, 
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ler e acordar tarde nos finais de semana. A última novidade 
é que, se encontra com os pais no shopping quando está com 
uma menina, passa reto e finge que nada aconteceu. Sair com 
os amigos também está no topo da sua lista de preferências. 
Com eles, não tem segredos e mantém uma cumplicidade de 
longa data. Seus pensamentos? Diz ele que são muitos e que 
viajam pela cabeça. Mas conversar? Bom, essa não é muito a 
praia do Adriano. Ele é um adolescente de 17 anos.

◆◆◆

Mauro, o irmão mais novo, vive outra fase. Chega em 
casa com um dos pais e vai resolver as lições da escola. Ele 
tem seu jeito extrovertido e não passa sem cumprimentar. 
Quando convidado, interrompe qualquer conversa e dá a 
sua opinião. Demonstra afeto, abraça, beija, se oferece para 
buscar uma xícara de café. 

Sua paixão são os jogos de videogame e os filmes de 
aventura. Cuidadoso com os brinquedos, não esquece do 
dia em que um dos pais errou na mira e jogou seu avião 
todo equipado na casa vizinha ao abrigo. E olha que era no-
vinho, tinha hélice e tudo mais! Mesmo assim, ele releva e 
está sempre pronto para fazer as pazes. Destemido, Mauro 
também é daqueles que não se assusta diante de uma mon-
tanha-russa e coloca a família inteira em apuros quando vai 
a um parque de diversões. E, se inspira coragem, também 
se deixa ser inspirado pelas qualidades dos outros. Tem no 
irmão mais velho, Adriano, uma referência, e quando cres-
cer quer ser tão bom leitor quanto ele. Mauro é espontâneo 
e, ao mesmo tempo, sensato como um adulto, quando quer 
agradar. Em abril, ele completou 11 anos.

Adriano chegou à casa dos psicólogos Denis Zamignani 
e Roberto Banaco aos 15 anos e Mauro aos nove, sete me-
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ses depois do irmão mais velho. Os dois meninos viviam 
no mesmo abrigo, mas não têm nenhum parentesco. Eles 
foram adotados quando Roberto, já com mais de 50 anos, 
falou para o companheiro que estava na hora de tomarem 
uma decisão. Ou era para acontecer a adoção ou não era. 
“Porque o tempo estava passando e em alguns anos eu não 
iria ser pai, mas avô dos meninos”, afirma Roberto, um ho-
mem de 56 anos, alto e com alguns fios grisalhos na barba.

Denis, 44 anos, tem o semblante alegre e é o pai mais rí-
gido e brincalhão dos dois. Ele diz que sempre sonhou com 
a paternidade, mas retardou a decisão de ser pai por causa 
da carreira acadêmica e do desejo de ter as finanças acer-
tadas para formar uma família. Fez mestrado, doutorado e 
fundou uma escola de psicologia com Roberto. Depois de 
comprarem e reformarem um apartamento, eles decidiram 
discutir a possibilidade de terem filhos adotivos.

“Eu e o Denis estamos juntos há muito tempo, mas eu já 
tinha uma filha do meu primeiro casamento e estava bem 
resolvido com isso”, afirma Roberto. Ele e o ex-parceiro as-
sumiram com uma moça que trabalhava para eles a criação 
da filha biológica dela, que se chama Marina. “Foi uma ex-
periência ótima, mas aí eu me separei do meu ex-parceiro e 
a Marina ficou morando com ele e com a mãe. Ela passava 
os finais de semana comigo e com o Denis e chegou a vi-
ver um tempo na nossa casa quando estava na faculdade.” 
Marina tem agora 25 anos, e é parte integrante da família. 
“Sempre que possível reunimos todo mundo e ela vem ver o 
Adriano e o Mauro”, diz o pai de três filhos. Mas, apesar de 
conviver com Marina e se dar muito bem com ela, Denis era 
como um “tio”, e tinha vontade de ser pai dos seus filhos. O 
desejo dele levou o casal a pensar na adoção. 

“Meu sonho sempre foi adotar um menino”, conta Denis, 
que era muito apegado a um irmão e um sobrinho que fale-
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ceram em um acidente de carro. “Eles morreram em 1998, 
faz bastante tempo já, mas isso me deixou um vazio, por-
que os dois foram os únicos a me apoiar quando assumi 
a homossexualidade.” Segundo Denis, adotar um menino 
não seria uma forma de substituir suas perdas, mas era, sim, 
algo reconfortante. “Eu tinha essa ideia de que ia me dar 
bem com um menino”, o que de fato aconteceu.

Depois de se decidirem pela adoção, eles procuraram 
a Vara da Infância Central de São Paulo, no Fórum João 
Mendes, para buscar informações. “Na época, a gente 
não sabia que podia adotar como casal”, diz Roberto. O 
ano era 2011 e as uniões estáveis entre homossexuais, as-
sim como a possibilidade de adoção por casais do mesmo 
sexo, estavam apenas começando a serem aceitas legal-
mente. Até que, em uma visita ao fórum para ir buscar 
os papéis e fazer o pedido de adoção em nome de Denis, 
perguntaram se eles eram um casal. “Dissemos que sim e 
então questionaram porque a gente não adotava em nome 
dos dois”, relembra Roberto. “Mas pode?”, perguntaram. 
Ao que a funcionária respondeu afirmativamente. “Era 
algo muito recente e aí nós entramos no processo como 
casal e fomos muito, muito bem recebidos”, concordam 
entre si, felizes com a experiência.

Terminado o processo de habilitação, que durou cerca de 
um ano e meio, eles assistiram a uma palestra que abriu seus 
horizontes sobre a adoção de crianças mais velhas. Duran-
te o encontro com a juíza Dora Martins, da Vara Central, 
viram pela primeira vez o rosto de Adriano. “Ela enfati-
zou muito a questão da adoção tardia na palestra e quando 
acabou de falar fomos bater um papo”, dizem os pais. “Foi 
quando a Dra. Dora convidou a gente para ir na sala dela 
ver um vídeo do abrigo onde os meninos moravam”, afirma 
Denis com um sorriso no rosto. 
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Um vídeo filmado por ela, em que apareciam várias 
crianças, sendo a primeira delas Adriano. Na época, ele ain-
da tinha um rosto infantil e deveria ter por volta de 14 anos 
de idade. “Ele aparecia apresentando o abrigo e falava que 
tocava piano.” Mas dizia que não queria ser adotado. “Ou 
algo como: ‘Eu não estou para adoção’”, relembram os pais, 
que não tiveram dúvidas sobre enfrentar o desafio de, quem 
sabe, convencê-lo a mudar de ideia.

“Saímos de lá olhando um para a cara do outro e pensan-
do: É o Adriano, não é?” E, na cabeça, eles já tinham a res-
posta, mesmo sem saber quase nada sobre o menino. Aler-
to à conversa, Mauro faz uma pausa e questiona: “Ué, mas 
ele não disse que não queria ser adotado?”. Os pais riem, 
acostumados ao jeito desinibido do filho mais novo. “Pois é, 
acontece que queríamos adotá-lo mesmo assim”, responde 
Roberto, sem deixar de dizer que ele e Denis gostaram do 
filho mais velho de cara, só de assistir ao vídeo. Mauro não 
fica satisfeito e faz outra pergunta: “E vocês viram as ou-
tras crianças?”. “Vimos sim, mas a gente se encantou com o 
Adriano”, completa Denis, que não tenta dar mais explica-
ções sobre o que, na verdade, é inexplicável, enquanto pare-
ce lembrar da primeira vez em que olhou para o filho, hoje 
um homem mais alto do que ele.

No abrigo onde os meninos moravam havia muitas 
crianças mais velhas, a maioria delas com HIV, como o 
Adriano e o Mauro. “Então é por isso que mesmo tendo 
chegado novinhos ao abrigo eles não foram adotados”, diz 
Roberto. Desde o início do processo de adoção, o casal 
nunca fez objeção quanto a adotar crianças com a doen-
ça. “A gente só colocou como restrição autismo e doenças 
mentais. A assistente social até perguntou: ‘Vocês não vão 
colocar HIV?’ E nós falamos que não.” Diante da escolha, 
ela frisou: “Então saibam que vocês vão adotar uma crian-
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ça com HIV”. O casal estava consciente do que iria encon-
trar. Sabiam que teriam que fazer um acompanhamento 
médico frequente com os filhos, mas o fato da doença ser 
tratável os deixava mais tranquilos. “Nós estávamos dis-
postos e foi o que aconteceu.”

De acordo com a irmã Leonice, responsável pelo cui-
dado com as crianças na Casa Vida, instituição de aco-
lhimento onde os meninos moravam, muito pouca coisa 
muda na rotina de uma criança com HIV. “Precisamos ter 
alguns cuidados extras com a alimentação, por exemplo. 
Para eles, manter uma dieta saudável ajuda o fígado a estar 
nota 10 para receber a medicação.” Tomar chuva também 
pode ser mais complicado. “Porque no lugar de terem gri-
pe, eles podem acabar com pneumonia por causa da bai-
xa imunidade.” Considerados esses cuidados, ela afirma 
que a rotina é normal. As crianças da instituição tomam 
o coquetel antiviral todos os dias de 12 em 12 horas e fa-
zem acompanhamento médico para manter a doença sob 
controle. “Quando eles são menores, vão a consultas uma 
vez por mês e depois que crescem um pouco mais essa fre- 
quência é reduzida para cada três”, diz a irmã. Segundo 
ela, seguindo o tratamento à risca alguns chegam a apre-
sentar carga viral indetectável, o que significa que um exa-
me de sangue não acusa a presença do vírus no organismo. 
Nesses casos, a chance de transmissão cai mais de 95%, 
mesmo sem o paciente estar negativado. 

Os remédios e o atendimento chegam pelo Sistema Úni-
co de Saúde. “Os pais que adotam geralmente seguem o 
tratamento no Hospital Emílio Ribas, que é onde levamos 
a maioria dos meninos e meninas.” Até hoje, a irmã diz 
que a adoção de crianças soropositivas é difícil. “Em 25 
anos de trabalho, tivemos oito adoções, sendo que já pas-
saram por aqui pelo menos 600 crianças.” A adoção dos 
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bebês negativados é mais comum. Quando administrados 
os medicamentos corretos, é possível reverter o quadro da 
doença até os dois anos de idade.

A primeira visita ao abrigo — onde, a princípio, Roberto 
e Denis só iam para conhecer Adriano — foi em um do-
mingo. “Chegamos lá e quem abriu a porta foi o Mauro”, 
afirma Roberto, que abre um sorriso ao lembrar daquele 
dia. “Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, vou apresentar o 
abrigo para vocês”, ele disse, enquanto pegou na mão do 
Denis e entrou. “Entrou e foi mostrando tudo, todo falante, 
todo simpático.” Bastou uma tarde de convívio para eles 
começarem a pensar que, além de adotar o Adriano, que-
riam adotar o Mauro também. “Com os dois foi paixão à 
primeira vista”, afirmam os pais, cativados pelo carinho 
demonstrado por Mauro e certos de suas expectativas de-
pois de conhecerem Adriano. 

“O Adriano é muito tímido, muito calado, então, quando 
o Mauro pegou o Denis e entrou, eu me aproximei dele para 
sondar um pouco como eram as coisas”, diz Roberto, que se 
parece mais com o filho mais velho. Adriano conta que não 
queria ser adotado porque essa não parecia ser uma possibi-
lidade real para ele. “A gente quando é adolescente nem liga 
mais pra isso de ser adotado, já vai se preparando pra sair do 
abrigo. Com 14 anos, eu nem brincava muito, e era comum 
passar a adolescência inteira pensando no que ia acontecer 
quando fizesse 18 anos”, diz o jovem de olhar sério. No abri-
go onde ele morava, os adolescentes eram encaminhados 
para cursos técnicos e tinham a ajuda dos funcionários da 
instituição para encontrar o primeiro emprego. Sobre o ví-
deo que acabou mudando sua história, Adriano diz que não 
lembra bem do que falou diante da câmera. “Estava com 
muito sono naquela hora. Eles pediram pra eu falar o que eu 
achava do abrigo e eu falei”, conta despreocupado. 



80

adotando uma família

Até confirmarem definitivamente o desejo de adoção, 
Roberto e Denis visitaram o abrigo por dez domingos con-
secutivos. Eles costumavam sentar com as crianças em roda 
para jogar cartas e conversavam com todas elas. Buscavam 
saber mais sobre Adriano e Mauro quando falavam com a 
assistente social e a freira responsável pelas atividades do 
abrigo. “Desde o primeiro dia, o Adriano sentava perto do 
Roberto, e o Mauro no meu colo. Ele ficou super próximo 
de mim”, afirma Denis. O filho mais novo explica a razão: 
“É porque o Roberto é, assim, um pai mais quietinho, mais 
na dele, e o Denis é quem brinca mais comigo, mas é sempre 
quem vai pegar no pé, sempre, sempre. Nessa parte o Beto 
é mais tranquilo.” Mauro não perde nenhum comentário e 
segue o embalo da conversa.

“Quando a gente começou a visitar o abrigo não foi de-
clarado que éramos um casal. Nós fomos os dois juntos, mas 
a gente não anda de mão dada, não é característica nossa. 
Então éramos nada mais do que dois homens visitando um 
abrigo”, diz Roberto. De qualquer forma, para ir preparan-
do as crianças, a freira teve a ideia de propor uma conversa 
sobre diferentes modelos de família e questionar a opinião 
da garotada sobre o assunto. “Ela falou sobre famílias com 
dois pais, com duas mães e tal. E nessa atividade perguntou 
para as crianças quem aceitaria ser adotado por dois ho-
mens ou por duas mulheres”, conta Roberto. De acordo com 
ele, Adriano foi um dos adolescentes que falou que não se 
sentiria confortável em ser adotado por dois homens, mas 
que não teria nenhum problema se fossem duas mulheres. 
Até então, ele não sabia que Roberto e Denis eram um casal, 
nem que tinham interesse em adotá-lo. 

“Ele não queria ser adotado por dois homens, mas co-
nheceu a gente e foi se aproximando.” A freira foi quem 
contou para o menino que Roberto e Denis queriam adotá-
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-lo. Segundo o que souberam, a resposta dele foi: “Ué, mas 
por que eu?”. Adriano diz que nunca teve preconceito em 
relação aos pais e só quis entender o motivo de terem es-
colhido justamente ele. O casal lembra que a irmã Leonice 
disse ter respondido algo assim: “Eles gostaram de você e 
não tem por quê. É você que eles querem”. A aceitação mú-
tua permitiu que a adoção fosse levada adiante. 

O processo de Adriano não tinha nenhuma complicação 
legal e correu rapidamente na Vara da Infância do Fórum 
João Mendes. “Tudo o que eu sei é que a mãe do Adriano 
morreu quatro meses depois de ele ter nascido, em decor-
rência de complicações provocadas pelo HIV”, afirma Ro-
berto. Segundo o que o próprio menino conhece de sua his-
tória, ele teria uma irmã mais velha. “Mas não tenho ideia de 
quem seja e nem tenho vontade de procurá-la”, diz Adriano. 
Ele não mantém qualquer vínculo com a família biológica. 

Com Mauro, a questão da adoção foi mais complexa por-
que ele precisava ser destituído do poder familiar e não ti-
nha o processo conduzido pela mesma Vara da Infância 
que Adriano. “A mãe do Mauro tinha problemas mentais e 
também HIV. E, segundo contam no abrigo, ia visitá-lo com 
muita frequência. Até que começou a definhar, ficou muito 
doente e não apareceu mais. Tudo indica que ela faleceu”, diz 
Denis, que tem uma empatia especial pelo filho mais novo.

Apesar disso, Mauro ainda tem o pai biológico vivo e, 
por isso, o casal chegou a ser informado de que ele não po-
deria ser adotado. “O pai dele não era muito presente, mas 
de vez em quando aparecia no abrigo, o que dificultava o 
processo de destituição do pátrio poder”, afirma Roberto. 
“Especialmente para mim, isso foi bastante complicado”, 
diz Denis, que queria muito ficar com o menino. Diante 
disso, ele e Roberto decidiram esperar o processo de des-
tituição do poder familiar e encaminhar as duas adoções 
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por fóruns diferentes. O caso de Mauro corria na Vara da 
Infância de Itaquera, na zona leste de São Paulo.

A diferença entre os fóruns surpreendeu os pais. Em am-
bas as Varas, eles disseram ter sido muito bem atendidos e 
respeitados. “Mas enquanto [a juíza da Vara Central] a Dra. 
Dora participava ativamente de tudo, dando palestra, indo 
no abrigo filmar as crianças, passando na sala para saber 
quem eram os pais que queriam adotar, o outro juiz a gente 
não viu nenhuma vez em quase dois anos de trâmites”, afir-
ma Denis. “Nem eu nunca vi”, diz Mauro. Para a família, 
lidar de perto com a situação evitaria que o processo fosse 
mais burocrático do que o necessário.

No caso do Adriano, por exemplo, o estágio de convi-
vência durou seis meses e a guarda definitiva foi concedida 
após outros seis. “Em geral, a legislação sugere um ano de 
estágio de convivência, mas como estava tudo indo muito 
bem, e não víamos a possibilidade de interromper a adoção, 
conversamos com a juíza e ela antecipou a entrega da guar-
da definitiva.” O casal considera que as frequentes visitas à 
Vara Central para conversar com as psicólogas e mantê-las 
atualizadas sobre o relacionamento entre eles e o filho mais 
velho também foi um fator decisivo para essa antecipação. 
“Com o Mauro, o intervalo entre as visitas e as entrevis-
tas era maior e a gente notava que as equipes não tinham o 
mesmo envolvimento emocional.” O processo de destitui-
ção do poder familiar durou cerca de um ano e a saída da 
guarda definitiva mais outro.

Enquanto acontecia o processo de destituição do pátrio 
poder, Mauro não foi informado de que Roberto e Denis 
planejavam adotá-lo. Até porque não se sabia se o pai bioló-
gico abriria mão da guarda dele. As últimas vezes em que os 
três se encontraram antes de terminar a ação judicial que li-
beraria Mauro para adoção foi com Adriano ainda no abri-
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go. “Mas quando o Adriano veio morar com a gente, a freira 
pediu que nós parássemos de visitar a instituição tempora-
riamente, porque as crianças ficaram muito agitadas com a 
saída dele.” Nesse meio tempo, os futuros pais ficaram sem 
poder visitar Mauro. A espera trouxe tristeza.

O principal motivo da agitação com a saída de Adriano 
foi que naquele abrigo as crianças não estavam acostuma-
das a ver alguém mais velho encontrar uma família. Na 
geração do adolescente, o caso dele foi o primeiro. “Então 
essas crianças — que não tinham muito conflito com a 
condição de abrigadas, porque sabiam que era muito di-
fícil alguém ser adotado — ficaram mais esperançosas”, 
diz Denis. No abrigo onde os meninos moravam, prati-
camente só os bebês eram adotados. “Sabendo disso, as 
crianças se preparavam para sair do abrigo aos 18 anos”, 
completa o pai.

Só que, de repente, o casal apareceu e quis ficar com 
Adriano, e o mundo delas virou de cabeça para baixo. “Hoje 
a irmã Leonice diz que é mais difícil lidar com as crianças 
por nossa causa”, contam os pais com um tom de preocu-
pação. E mesmo Adriano, que gosta de ir visitar os amigos, 
tenta maneirar nas idas ao abrigo para não criar problemas. 
“Eu não vou muito porque eles pensam ‘Ah, ele foi adotado’ 
e ficam meio rebeldes. Então vou bem intercalado para eles 
seguirem com a vida deles”, afirma o jovem, que em alguns 
aspectos amadureceu mais cedo do que a maioria dos meni-
nos de sua idade. Em datas comemorativas e no aniversário 
dos meninos acontecem os encontros mais usuais. Apesar 
de gostar de rever os amigos, Adriano diz que não sente 
saudades de morar na instituição. 

De braços abertos, ele gesticula para tentar expressar o 
quanto a mudança para a casa dos pais abriu o seu mun-
do. “No abrigo, meu universo era bem pequeno. Nós tínha-
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mos regras para tudo e não podíamos sair muito, porque 
se acontecesse qualquer coisa o juiz culpava a irmã Léo. 
O pessoal tinha medo, e eu entendo isso”, afirma o jovem. 
Ele conta que essa pressão para mantê-los seguros produ-
zia efeitos às vezes bastante negativos. “Passar por isso na 
adolescência é muito difícil, e eu via que para as meninas, 
então, era pior. Algumas acabavam grávidas; outras iam 
embora com a mãe, com a avó, tomavam uma surra lá fora 
e voltavam totalmente desnorteadas, com raiva do mundo. 
É bem complicada a situação. Também soube de gente que 
saiu do abrigo e se envolveu com drogas, outros sumiram, 
morreram…” Adriano tem dois amigos que continuam no 
lar onde ele morava. “Um deles já fez 18 anos, mas continua 
lá porque é muito esforçado. Está trabalhando, estudando, e 
deram um tempo a mais para ele se estabilizar.” 

Adriano não vai precisar trilhar o mesmo caminho. Ele 
foi adotado quando estava para completar 15 anos, e diz que 
naquela época não tinha grandes planos. “Eu só fazia a mi-
nha parte e não pensava em mais nada. Agora eu penso em 
prestar uma faculdade, quero fazer psicologia.” Ele conta 
que já leu alguns livros que os pais têm em casa e que gosta 
da profissão. “Para mim, é um jeito de ajudar os outros de 
uma forma diferente, interferir na vida deles sem interferir”, 
diz em referência ao autoconhecimento que se ganha com 
as sessões de terapia. Outra ideia é fazer medicina, mas ele 
não tem pressa de se decidir. 

O menino, que está se tornando um adulto, tem o mun-
do inteiro por conquistar. “O Adriano veio pra cá ainda 
criança e se transformou em um adolescente. Foi uma coi-
sa assustadora ver como ele cresceu”, comenta Roberto, que 
também se atém às mudanças nas opiniões do filho. “Ele 
sempre foi uma pessoa de personalidade, mas agora tam-
bém gosta de discutir política e diversidade de gênero.” De 
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acordo com o menino, os debates na escola têm sido funda-
mentais para ampliar seu repertório, e os estudos são hoje 
sua principal preocupação. 

Adriano ingressou no ensino médio quando foi morar 
com os pais e acabou repetindo o primeiro ano. Agora, cur-
sa a série seguinte, mais habituado ao ritmo do colégio que, 
segundo Roberto, exige mais reflexão dos alunos, diferente 
da escola onde o menino estudava quando vivia no abrigo. 
“Ultimamente só fico pensando se eu vou passar de ano. 
E não é por causa dos meus pais, eles são super tranqui-
los, é porque sou eu que tenho que fazer o meu futuro”, diz 
Adriano. Roberto conta que Mauro também reprovou um 
ano na escola e tem o acompanhamento de uma professora 
com quem faz atividades de séries anteriores à sua. Ele cursa 
hoje o sexto ano. “Mas isso era uma coisa que já prevíamos. 
Foi um ano de adaptação à família e também ao colégio. A 
gente só quer que eles aprendam, sem pressão no ritmo.”

Além de ter vontade de cursar uma faculdade, Adriano 
quer se aprimorar nos treinos com sua bicicleta. Nos finais 
de semana, gosta de ir andar de bike no Ibirapuera, mas não 
dispensa uma corrida em meio aos carros. O menino não 
tem medo de cair e, apesar de já ter se ralado todo e amassa-
do a bicicleta, segue sua rotina. “Curto ir das Clínicas para 
o parque Villa Lobos, pegar a ciclofaixa de Pinheiros, ir até 
Santo Amaro, voltar tudo de novo, passar pelo Ibira, subir 
a Paulista, chegar no Pacaembu e descer a Consolação an-
dando de bicicleta.” Recentemente, começou a competir no 
mountain bike e, no último campeonato de que participou, 
chegou em quinto lugar. Foram 30 quilômetros em terre-
nos acidentados, “cheios de mato, morro e descida”, explica. 
Nos planos dele, está algo mais do que ser esportista. “Eu 
quero me tornar um debatedor, ter argumento para expli-
car porque a bicicleta é melhor. Minha monografia agora 



86

adotando uma família

no segundo ano vai ser sobre a bicicleta como um meio de 
transporte mais eficiente do que o carro.” Os pais apóiam o 
desejo do menino de seguir competindo, mas querem que 
ele mantenha o fôlego na escola. “De verdade, onde eu vivo 
é o paraíso. Sou muito próximo dos meus pais e muito feliz 
de estar com eles”, diz Adriano. 

Desde as primeiras visitas de aproximação até hoje, Mau-
ro também vive um processo de aprendizado e descoberta. 
Ele aprendeu a ler com a ajuda dos pais, fez a sua primei-
ra viagem internacional ao lado deles e pôde aprender na 
prática como é fazer parte de uma família diferente. Mauro 
estava junto de Roberto e Denis quando eles foram entregar 
no cartório a documentação para providenciar seu casa-
mento. Na saída, Denis perguntou para ele:

— Mauro, você sabe o que a gente foi fazer no cartório?
— Foram entregar uns papéis – respondeu o filho.
— É, nós fomos entregar uns papéis porque eu e o Beto 

vamos casar — explicou Denis.
— Mas cadê as meninas? — perguntou Mauro, um pou-

co confuso.
— Não, não tem meninas. Eu vou casar com o Beto — 

esclareceu o pai. 
— Você com uma menina e ele com outra menina? — 

perguntou Mauro.
— Não, o Denis comigo e eu com ele — disse Roberto.
E Mauro concluiu:
— Quer dizer então que se a Marina quiser casar com 

uma menina ela pode? E se eu quiser casar com um menino 
eu posso?

— Pode — disseram os pais.
— Pode beijar? — quis saber o menino. 
— Pode sim — afirmaram Roberto e Denis.
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Satisfeito com as respostas, Mauro só questionou se po-
dia ir à cerimônia vestido de terno e gravata. Na época, não 
podia imaginar que justamente nesse dia entraria para a fa-
mília definitivamente. Em 5 de abril de 2013, casamento de 
Roberto e Denis e aniversário dele, a guarda provisória foi 
concedida ao casal. Desde então, a família está completa, e 
os quatros vivem a tarefa de se conhecer e aprender a lidar 
com as diferenças.

Os primeiros conflitos surgiram entre os próprios pais, 
que apesar de viverem juntos há muitos anos, discutiam 
pela primeira vez seus valores sobre como educar um filho. 
“A Marina era muito tranquila, foi uma pessoa que nunca 
deu trabalho e eu sempre respeitei o jeito do Beto educar 
porque era filha dele e não minha. Mas quando a gente se 
deparou com os nossos filhos vivemos uma coisa completa-
mente diferente”, diz Denis. 

“Eu tenho uma educação muito baseada no respeito e na 
autoridade e o Roberto na autonomia. E eu acho que enten-
dia esse jeito dele como desleixo: ‘ele não está nem aí com 
nada e não cuida’. Por outro lado, também acho que estava 
sendo rígido demais.” Apesar de serem especialistas no as-
sunto, os psicólogos não dispensaram ajuda e foi frequen-
tando sessões de terapia de casal e conversando bastante 
que eles conseguiram chegar a um meio-termo. Roberto 
passou a dar mais atenção para aquilo que incomodava o 
parceiro, e Denis concordou em ser um pouco mais male-
ável. “É que eu sou assim”, explica Roberto: “Falo para os 
meninos: ‘Você quer ir em tal lugar? Eu acho melhor você 
não ir, mas você quer ir? Então vai’”, o que tirava Denis do 
sério. “Então vai? Como assim? Você está louco?”, dizia o 
outro pai. “Desse jeito não estava dando porque eu ficava 
parecendo o bonzinho da história, enquanto o Denis era 
aquele que proibia, cerceava, impedia.”



88

adotando uma família

O casal também teve que entrar em um acordo sobre a 
rotina das atividades domésticas. “Para mim é muito im-
portante que eles ajudem em casa, mesmo que seja para pe-
gar o próprio prato e colocar na máquina de lavar louça. 
É uma forma de eles aprenderem a ter responsabilidade”, 
dizia Denis, e Roberto concordava em parte. “Não que eu 
não fosse favorável a que eles soubessem que às vezes exis-
te essa necessidade, mas a gente tem duas empregadas e eu 
não preciso que eles façam, entende?” Hoje o consenso é 
que quando Denis cozinha, os meninos põe a mesa e co-
locam a louça para lavar. “Isso não é nada demais, a casa é 
deles também e eles têm que cuidar”, diz o pai que, segundo 
Mauro, nunca deixou de ser aquele que pega mais no seu pé.

Conviver com um adolescente também não foi tão sim-
ples quanto lidar com uma criança mais nova. “Outra coi-
sa é que, enquanto o Mauro é muito comunicativo, afetivo, 
fala tudo, procura a gente, o Adriano é muito reservado. Ele 
não vem atrás, não gosta de abraço, não gosta de beijo, e foi 
muito difícil no começo a gente não entender isso como re-
jeição. Especialmente para mim”, diz Denis, que apesar de 
ser mais rígido do que Roberto, também é muito carinhoso. 
Na opinião do outro pai, Adriano está longe de ser rebelde, 
mas provoca com o seu silêncio, com a sua impessoalidade. 
“Você pergunta: ‘Adriano, você está triste?’ E ele vira: ‘Tris-
te?’”, e faz aquele estalinho com a língua no céu da boca, 
barulho de quem não se importa ou não entende como isso 
possa afetar os pais.

Por essa e por outras, Denis diz ter mais dificuldade de 
lidar com o filho mais velho. “Porque eu e o Mauro, a gen-
te briga, bate de frente e depois de alguns minutos fica de 
bem. Mas esse silêncio, que não deixa transparecer o que 
está acontecendo, uma hora me irrita.” Com o filho mais 
novo, Denis sempre sabe porque está brigando. “Lembro 
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de uma cena com o Mauro que foi até curiosa. Ele pegou 
dois danoninhos para comer depois do almoço e colocou 
na frente do prato. Na minha cabeça, eu podia pegar um, 
comer e repor para ele. Só que quando o Mauro me viu co-
mendo o danoninho reagiu de um jeito tão revoltado que 
eu fiquei bravo na hora. Mas depois me dei conta de que tal-
vez estivesse quebrando uma regra da história dele.” Denis 
diz que precisou refletir um pouco para digerir o que tinha 
acontecido, mas que logo fez as pazes com Mauro. “Prova-
velmente, no abrigo o que era de cada um era de cada um, e 
ninguém podia pôr a mão. E eu fui na maior tranquilidade 
e a gente brigou feio, só que depois se resolveu.” Como qual-
quer criança, Mauro está tendo seu tempo para aprender a 
dividir objetos e socializar o que é seu.

Com Adriano, as brigas às vezes surgem sem um motivo 
aparente. Quando cuida do almoço, o pai costuma perguntar 
para os dois filhos o que eles querem comer, e de Adriano 
recebe quase sempre a mesma resposta: “Você quer frango ou 
carne?”, pergunta Denis. Ao que o filho responde: “Pode ser 
qualquer um dos dois…”. Isso o deixa cansado. Mauro tenta 
aliviar a barra do irmão: “Ele falava a mesma coisa lá no abri-
go e eu acho que é porque ele quer comer um pouco dos dois”. 

Conforme o tempo passa, os laços afetivos se estreitam, 
assim como a noção de pertencimento à família e à nova 
casa. “Recentemente, demos uma saída e quando volta-
mos para o apartamento tinha um bilhete do Adriano na 
geladeira: ‘Saí para andar de bicicleta, mas quero ajudar a 
descarregar o carro. Me avisem quando vocês chegarem’”, 
conta Roberto. Para os pais, gestos simples como esse de-
monstram que os filhos se sentem parte da família, que fi-
cou completa com a chegada deles.

Na memória de Roberto, outra passagem aparentemente 
sem importância também ficou marcada. “Foi o dia em que 
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trocamos uma estante de lugar e o Adriano reparou.” No 
começo, ele diz que os meninos agiam como se estivessem 
em um hotel porque não tinham a sensação de serem donos 
de sua nova casa. “Eles estranhavam as coisas e parecia que 
nada daquilo era deles, mas agora não é mais assim. Quan-
do pusemos a estante no corredor, o Adriano disse: ‘Nossa, 
que máximo. Ficou ótimo isso aqui’.” O pai lembra da cena 
e comemora, contente com cada opinião sincera do filho. 

Em janeiro de 2015, o casal, os dois filhos e Marina viaja-
ram para a Disney. “Foi muito importante essa viagem para 
integrar a família, porque a Marina não mora com a gente 
e vê os meninos com pouca frequência”, afirma Denis, que 
sente que todos eles se aproximam a cada dia. 

Mauro e Adriano também estão se conhecendo. “Eu vejo 
que nós dois somos bem diferentes. Eu lembro de onde eu 
vim, e o Mauro age como se tivesse nascido aqui. Mas ele é 
um cara legal e a gente se ajuda em algumas coisas.” Adria-
no incentiva o irmão a ler, compartilha suas músicas com 
ele e pegou emprestado um pouco da coragem de Mauro 
para se atrever a subir nas montanhas-russas que encontra-
ram na última viagem. Mesmo assim, ainda é muito forte 
para o adolescente a memória do seu passado. “Eu sei o que 
é comer arroz com feijão todo dia e a mesma carne por três 
ou quatro dias seguidos, e o Mauro não sabe o que é isso, 
ou esqueceu.” 

Adriano anda de bicicleta pelas ruas de São Paulo sem 
medo, passa entre os carros e abraça sua liberdade. Ele tem 
prazer em visitar o lugar onde morou e sabe o endereço do 
abrigo de cor. “Eu não voltaria a viver lá, mas aquela foi a 
minha casa por 14 anos.” O endereço do apartamento onde 
mora com os pais há três anos ele ainda não sabe. A família 
dos quatro segue em construção.
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À beira da cama da jovem Ana*, que deveria ter entre 16 
e 18 anos, Dona Nair** se prostrou em nome de um desejo 
que nunca deixara de perseguir. Olhando para a adolescen-
te que tinha dado à luz há poucas horas, ela disse:

— Eu estou lutando muito para ter uma criança. Posso 
ficar com a sua filha e garantir que ela será muito bem cui-
dada — afirmou Nair, uma mulher madura, de 40 e poucos 
anos, que se casou aos 18, teve dois filhos biológicos e, aos 
21, fez uma laqueadura. Decisão da qual se arrependeria 
mais tarde. 

— Eu não quero dar... — teria dito Ana, que enfrentava 
um conflito interno porque sabia que sua mãe não ia deixá-
-la ficar com a criança. 

Por medo do que poderia acontecer à filha, a jovem con-
tinuou: 
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— Eu só vou dar se a senhora for buscar a minha mãe e 
a minha mãe vier aqui na minha frente e falar que eu não 
posso ficar com a bebê.

A única testemunha ocular que se pronunciou nesta 
narrativa foi a filha biológica de Nair. Maria de Lourdes, a 
Malu, tinha 24 anos na época em que tudo aconteceu e es-
tava ao lado da mãe quando ela olhou nos olhos de Ana pela 
primeira vez. Na memória de Malu, a cena que se passou 
há 40 anos segue viva e traz reflexos para a vida da família 
ainda hoje. Todo o diálogo acima foi reproduzido por ela.

Fabiana foi o nome que ganhou aquele bebê. Ela nasceu no 
dia 21 de abril de 1974. Em 21 de dezembro do ano anterior, 
havia morrido a menina Cássia Rita, adotada por Nair e seu 
marido, Willy, nove anos antes. A busca por crianças era uma 
constante na rotina da matriarca, conta Malu, sentada à som-
bra das árvores de um sítio deixado para ela pelo pai. “Desde 
que eu me conheço por gente eu me via dentro dos hospitais 
com a minha mãe dizendo ‘Olha. Já nasceu, já nasceu’. Uma 
vez ela viu na calçada uma moça que queria dar seu bebê e 
quis ir atrás, tentar ficar com a criança. Foi assim a vida intei-
ra.” Dona Nair fez várias tentativas e chegou a levar para casa 
um menino descendente de orientais, que teve que devolver 
para a família biológica dez dias depois. Eles se arrepende-
ram da decisão e o quiseram de volta. 

A adoção de Cássia Rita foi a primeira a se consumar. 
Ela chegou à casa da família graças à ajuda de uma amiga 
de Nair, que fez contato com uma moça que estava grávida, 
mas pretendia abortar. “Essa amiga da minha mãe procu-
rou a gestante e disse: ‘Não tira não, porque tem uma pessoa 
que quer desesperadamente uma criança’”, afirma Malu, 
que olha o tempo todo para o horizonte enquanto relembra 
detalhes de uma história que parece ter sido inspirada em 
grandes telenovelas. “Minha mãe, católica e espírita, ia na 
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igreja e dizia: ‘Santa Rita de Cássia, me tira isso da cabeça. 
Eu não quero mais pegar criança’.” Mas não precisava de 
muito para que logo voltasse a insistir na ideia. Malu lembra 
que bastava passar em frente a uma loja de artigos para be-
bês para a mãe entrar, comprar e ir guardando peças de rou-
pa. Quando essa amiga a procurou para falar da moça que 
tinha concordado em deixar de abortar, Nair não pensou 
duas vezes. “Avisou o meu pai que tinha um bebê em vista e 
quando a Cássia nasceu eles foram buscá-la de madrugada 
em um cortiço em São Paulo.” Malu tinha 14 anos e ficou 
esperando os pais acordada. Na volta, Nair disse para a filha  
que não saberia retornar ao lugar onde tinha acabado de ir, 
tamanha era a escuridão dos cômodos. 

Hoje com 64 anos, Malu abre os olhos verdes azulados o 
máximo que pode e diminui o tom de voz para descrever 
como foi a movimentação dentro daquele ambiente hostil. 
“Contando, minha mãe me dizia: ‘Malu, nós entramos em 
um corredor escuro e chegamos a um quarto iluminado à 
meia-luz onde estava a mãe da bebê. Ela pegou a criança, me 
deu e nós saímos.” Em homenagem à santa de que Nair era 
devota, a menina foi batizada com o nome de Cássia Rita. 
A inversão foi feita porque o pai de Malu era luterano e não 
quis dar um nome católico para a segunda filha.

Como Cássia andava sempre com a garganta inflamada 
e era muito magra, Nair quis que ela tirasse as amígdalas 
quando estava com nove anos de idade por ter a ideia de que 
isso melhoraria a sua condição física. Malu havia passado 
pela mesma cirurgia anos antes e diz que o procedimento 
contribuiu para o seu ganho de peso. “Então minha mãe 
achou por bem fazer o mesmo com a Cássia, que era alta, 
mas bem magrinha.” Ela lembra que os shorts da irmã mais 
nova sempre ficavam pela metade da coxa e que qualquer 
regata mostrava sua barriga. Como a cirurgia da irmã mais 



94

adotando uma família

velha tinha sido de fácil recuperação, Nair acreditou que 
correria tudo tranquilamente outra vez e marcou a opera-
ção da filha mais nova para o dia 21 de dezembro. A ideia 
era que ela já estivesse melhor até o Natal. Mas Cássia teve 
uma reação alérgica grave à anestesia e morreu. O golpe fa-
tal deixou cicatrizes em todos os membros da família. 

“Minha irmã era muito ativa, esperta e feliz. Era a alegria 
da casa e era a vida do meu pai”, afirma a irmã mais velha, 
que se relacionava muito bem com Cássia Rita. Com a mor-
te da segunda filha, Willy parecia ter entrado em depressão. 
Da grande janela do apartamento da família, em São Paulo, 
ele passava horas olhando para o nada. “Meu pai era um 
homem que nunca tomava uma aspirina, detestava injeção, 
mal ficava doente e não tinha mania de remédio.” Ele culpa-
va a esposa pela morte da filha, pela ideia de fazer aquela ci-
rurgia sem necessidade e dizia para ela com todas as letras: 
“Você matou a Cássia”. No seu íntimo, Malu acredita que 
a mãe pensava: “De tanta tristeza, ele vai morrer também”.

“Espiritista, minha mãe falava com as entidades dela e 
se martirizava: ‘Eu não sei se tenho o direito de pegar outra 
criança. Será que não vai acontecer a mesma coisa? Eu já 
tentei tantas vezes e não deu certo. A única criança com 
quem consegui ficar por mais tempo morreu’.” Então Nair 
estabeleceu o seguinte: “Essa criança, se aparecer para mim, 
virá acompanhada de um sinal. Ela terá que nascer no dia 
21”, relembra Malu sobre as conversas que a mãe dizia ter 
com os espíritos com quem se comunicava. A data foi esco-
lhida com base no dia em que Cássia morreu. 

No dia 21 de abril de 1974, Nair estava passeando com a 
filha biológica quando decidiu entrar na Santa Casa de uma 
cidade do interior de São Paulo para deixar seu nome em um 
livro de pretendentes à adoção. “Naquela época, isso era co-
mum. Você escrevia seus dados nesses livros e esperava que 
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entrassem em contato”, diz Malu. Na Santa Casa, uma freira 
atendeu Dona Nair e ela tratou de contar sua história. Fa-
lou do desejo de adotar uma criança e do que tinha aconte-
cido com Cássia. Então a freira disse: “Ao invés de deixar seu 
nome, a senhora não quer levar um bebê agora?”. Nair não 
entendeu, e a madre explicou: “É que tem uma criança que 
nasceu às cinco horas da manhã e eu soube que a mãe não vai 
poder voltar com ela para casa”. Nair concordou em ir falar 
com a jovem que havia dado à luz e Malu a acompanhou.

E quando Ana disse que só daria o bebê caso elas trou-
xessem sua mãe até o hospital, Nair não teve dúvidas e foi 
atrás da avó da recém-nascida. Com as indicações de como 
chegar ao local onde a mulher morava, conseguiram en-
contrá-la. A família de Ana vivia em uma cidade pequena e 
não admitia que a menina tivesse ficado grávida ainda tão 
jovem. Quando soube da gravidez, Ana procurou primeiro 
pelo namorado, mas ao vê-lo dançando com outra adoles-
cente ficou tão brava que desistiu de dar a notícia. Mais tar-
de, iria descobrir que aquela pessoa era irmã dele. Sem ter 
a quem pedir ajuda, ela contou sobre o bebê para os pais, 
que a impediram de sair de casa quando a barriga começou 
a crescer. No momento em que vieram as dores do parto, 
Ana estava sozinha e deu à luz no banheiro. A bebê caiu de 
cabeça no chão, e a única ajuda que essa moça teve foi de 
uma sobrinha pequena que não tinha saído com a família. 
O cordão umbilical foi cortado com uma lâmina de barbe-
ar. Assim que seus pais chegaram, Ana foi levada para uma 
Santa Casa. Desde o início, a avó da criança não aceitava a 
gestação e se recusava a assumir diante dos vizinhos o que 
de fato estava acontecendo. Quando Nair bateu à sua porta 
e disse que gostaria de ficar com o bebê, ela entrou no carro 
da família de desconhecidos e foi ao encontro da filha. 
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“Estávamos eu, minha mãe, a freira e a mãe da crian-
ça no quarto quando essa avó disse que aceitaria receber 
Ana em casa, mas não a criança”, relembra Malu. Então, ela 
entregou a recém-nascida para Nair. “E minha mãe disse: 
‘Ana, presta bem atenção. Eu não vou morrer sem que você 
saiba onde está a sua filha. É uma promessa que eu estou 
te fazendo. Um dia você vai saber onde ela está’.” Segundo 
Malu, Ana não queria entregar a criança, mas diante da fala 
da mãe e da incerteza sobre o que poderia acontecer caso a 
contrariasse, ela cedeu. 

“Saímos de lá e deixamos um endereço falso”, afirma a 
filha de Nair. Depois de quase 20 anos, Malu soube por Ana 
que ela ainda ficou internada por algum tempo em razão 
de uma hemorragia e que quando saiu da Santa Casa foi 
levada pela família para uma chácara afastada da cidade 
onde eles moravam. Recebeu os cuidados de uma parente, 
e assim que se recuperou quis procurar a filha. No endere-
ço deixado por Nair ela não encontrou nada. Depois, resol-
veu contar a história para o namorado e voltar com ele na 
Santa Casa onde tinha sido hospitalizada. Não encontrou 
nenhum registro de sua passagem por ali. Foi descreditada, 
desacreditada. Durante anos imaginou como seria aquela 
criança que tinha nascido do seu ventre. Passou por muitas 
provações, até que foi morar em São Paulo e seguiu a vida 
longe da família. Mais tarde, voltaria para sua cidade natal. 

◆◆◆

Fabiana cresceu em um lar onde recebeu conforto, amor 
e carinho. Foi criada como filha única porque o irmão mais 
velho tinha saído de casa ainda novo e a irmã, Malu, acaba-
va de se casar. “Eu não mamei no peito, não tenho foto na 
barriga, mas isso nunca fez nenhuma diferença. Eu tive pai, 
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tive mãe, irmãos, tios, primos, alguns muito mais velhos do 
que eu, mas não sentia a ausência de qualquer relação fami-
liar. Sempre tive uma família!”, diz Fabiana, uma mulher de 
41 anos, magra, de cabelos escuros, olhos cor de jabuticaba, 
pele branca e um sorriso largo e sincero. Ela sempre soube 
ser filha por adoção. “Eu tenho uma lembrança de quan-
do eu tinha uns cinco anos, mais ou menos, da minha mãe 
contar a história de que eu tinha duas mães. Ela não era 
uma pessoa de muita cultura, mas sempre foi muito sábia e 
dizia que eu tinha uma mãe no céu e outra na terra.” A mãe 
do céu era pintada como uma santidade que tinha possibili-
tado o encontro entre Nair e ela. A mãe adotiva nunca deu a 
entender que Ana tivesse falecido. A imagem que ela criava 
era de um anjo. “E à medida que o tempo foi passando, eu 
entendi que essas duas mães estavam em terra”, comenta 
Fabiana, que imaginava que Ana fosse uma moça ruiva e 
com pequenas sardas espalhadas pelo rosto. Nair fantasiava 
e a filha seguia a inspiração. 

“Meu pai não falava muito do assunto. Era uma pessoa 
muito quieta, descendente de alemães. Mas não deixava de 
falar porque aquilo o feria, senão porque não fazia diferença 
para ele. Minha mãe é que tinha uma necessidade muito 
grande de explicar de onde eu tinha vindo. Apesar disso, 
em nenhum momento eu tive a sensação de não pertencer 
à minha família’”, afirma Fabiana, que se mostra completa-
mente integrada à sua árvore genealógica. Ela fala dos pais 
com paixão e gosta de lembrar como era bom acordar de 
manhã ao som da mamadeira que o pai vinha chacoalhan-
do desde a cozinha até o seu quarto. “Eu sempre fui muito 
magra, então minha mãe não tirou a mamadeira mesmo 
depois que eu já era marmanja. Colocava isso, aquilo e fazia 
um leite super grosso. Meu pai era quem levava a mamadei-
ra até mim. Eu só levantava da cama depois de tomar meu 
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leite e antes de dormir era a mesma coisa. Ele tinha uma sa-
tisfação imensa em fazer isso. Como eu já era grande, tenho 
muito clara essa lembrança.” Antes de dormir, os dois tam-
bém tinham seu ritual. “Uma coisa que eu adorava que meu 
pai fizesse era isso de me amassar, ele amassava o corpo 
inteiro até o pé e voltava. Era quase como uma massagem. 
Depois me dava um beijo e falava: ‘Você gosta de mim?’. Eu 
dizia: ‘Gosto’”, e então pegava no sono. 

Por todas as filhas, Willy demonstrava o mesmo carinho. 
“Meu pai era filho de uma família de cinco homens e quan-
do eu nasci foi uma festa. Sempre fomos grudados. Ele saia e 
eu pedia para me trazer um doce, fazia chantagem emocio-
nal quando ia mal nas provas da escola, subia no ombro dele 
para mexer no cabelo e nós dormíamos juntos depois do 
almoço. Então mesmo sem dizer: ‘Eu te amo, eu te adoro ou 
parabéns pelo seu aniversário’, meu pai tinha sua maneira 
de demonstrar carinho”, conta Malu. Segundo a filha mais 
velha, era uma manifestação de amor que Willy não deixa-
va transparecer sequer pela própria esposa. Conforme Malu 
foi crescendo, a referência dele passou a ser Cássia e, mais 
tarde, Fabiana. 

O que o pai tinha de calado, a mãe tinha de social. “Minha 
mãe se dedicava muito aos outros, ela tinha esse dom. As pes-
soas vinham em casa e queriam se consultar com ela, ouvir 
suas histórias.” Dona Nair era filha de mãe austríaca e pai 
carioca, e foi dele que herdou o legado no espiritismo. “Isso 
era algo muito forte para a minha mãe. Ela era uma pessoa 
meio ‘zen’ e para mim era um encantamento ir ao centro com 
ela.” Fabiana gostava do cheiro da arruda, da música e de ver 
as pessoas vestidas de branco. “Eu conversava com a entidade 
que a minha mãe recebia, a Nhá Benta, e perguntava para ela 
com quem eu ia me casar.” A menina nunca teve medo dos 
espíritos, mas às vezes ficava na dúvida: “Será que isso existe 
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mesmo? Não é possível… Isso existe!”, concluía. O carinho 
da mãe por ela também era muito presente. “Era uma delícia 
quando minha mãe coçava as minhas costas com a unha. O 
que a gente chamava em casa de ‘gatinho’.” 

Dona Nair era uma mulher atenciosa e cuidadosa, que se 
impunha sempre que questionavam o lugar de Fabiana na 
família. “Às vezes eu brincava com as minhas sobrinhas de 
jogo da verdade e elas falavam: ‘Você não é minha tia, não é 
mesmo?’ E minha mãe vinha igual uma onça. Ela sentia que 
aquilo não era coisa de criança, que era uma fala alimenta-
da pelos adultos.” 

Fabiana conta que a relação com a irmã mais velha era 
conturbada. Malu descobriu que estava grávida um mês de-
pois que Fabiana chegou à casa da família. “Então eu acho 
que muito dos conflitos que eu tive com a minha irmã tam-
bém giraram em torno disso. Porque existia uma concor-
rência entre mim e as minhas sobrinhas. Minha mãe deixou 
de ser uma grande avó para as filhas da minha irmã porque 
era mãe.” Malu acredita que Nair tinha uma predileção por 
Fabiana em detrimento das netas. “Minha mãe dizia para 
a minha filha mais velha: ‘Não mexa na geladeira porque o 
danone que está lá é da Fabiana’. E coisas assim, sem querer, 
afastaram as duas.” A comparação entre a situação finan-
ceira de Malu, que era recém-casada, e dos pais de Fabiana, 
já mais estabilizados, também se tornou um problema. “O 
meu pai tinha condições de levar a família inteira para a 
Disney, mas ia só a Fabiana. E aí eu saía, viajava com as mi-
nhas filhas para outros lugares porque não tinha condições 
de pagar”, afirma Malu, que gostaria que as filhas tivessem 
tido as mesmas oportunidades que a irmã. Fabiana entende 
que seus pais viviam um momento diferente, o que é na-
tural. “Minha irmã estava começando a vida e meus pais 
tinham mais de 40 anos. Estava tudo mais estabelecido.” 
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A caçula não deixa de lembrar dos pais com um sorriso 
no rosto. “Eles estavam ali de maneira tão generosa que eu 
não imagino que tenha sido muito diferente o cuidado com 
os meus irmãos. Talvez com os meus irmãos eles estives-
sem aprendendo como educar, mas quando resolveram se 
doar para mim isso já estava superado”, completa. Malu diz 
que sua educação foi dada em outro contexto e que não teve 
as mesmas regalias que a irmã mais nova. “Estudei em um 
bom colégio assim como ela, mas nunca tive a mordomia 
que ela teve. Foram duas infâncias diferentes. Minha mãe 
me batia, me dava surras. Minha perna ficava preta. E eu 
não lembro da minha mãe ter dado um tapa na minha irmã. 
Meu pai, tudo bem, nunca encostou a mão em mim, nunca 
me deixou de castigo.” Independente do ciúme, Fabiana ja-
mais teve dúvidas sobre o seu lugar na família. 

Embora a adoção não fosse um segredo para ela, nem 
todos os parentes e amigos sabiam de sua história. O as-
sunto era tratado de modo reservado e íntimo. “Quando eu 
já tinha meus 18 anos, meu pai sentia medo de que alguém 
pudesse me tirar deles, fazer algo contra eles.” Ela foi regis-
trada com um atestado médico falso, que dizia que tinha 
nascido em casa. O registro foi atrelado a uma proprieda-
de da família no litoral. “Então eu via que meu pai tinha 
essa preocupação e a gente até falava que a nossa batata da 
perna era igual, o branco dos olhos, igualzinho! Eu acho 
engaçada essa busca por referências físicas.” De acordo com 
ela, sempre surgia um comentário: “Nossa, você é tão pa-
recida com o seu pai, você é tão parecida com a sua mãe, 
e eles confirmavam as impressões”. Willy e Nair tinham 
os olhos azuis esverdeados e o cabelo claro. A explicação 
para a morenice de Fabiana ficava a cargo do parentesco 
com os cariocas da família da mãe. Também não faltavam 
perguntas quanto à idade com que Nair tinha engravida-
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do. Fabiana respondia que tinha sido por volta dos 40. “Era 
tudo mais ou menos, e eu percebia que as pessoas ficavam 
fazendo contas. Eu me divertia enquanto elas pensavam: 
‘Coitada, deve ser adotada, mas não sabe’.” Ao não tocar 
no assunto, Fabiana mantinha o mistério, e assim cresceu. 
Aos nove anos, ela lembra de estar em uma festa brincando 
com as amigas de esconde-esconde quando resolveu contar 
para uma delas que era adotada. “Eu me escondi atrás de 
umas árvores e tinha uma amiga ali. Aí eu cheguei e fa-
lei: ‘Eu preciso te contar uma coisa muito importante. Sabia 
que eu não sou filha da minha mãe?’” Ao mesmo tempo em 
que deixava extravasar o segredo, sabia que estava dizendo 
algo em que não acreditava. “Era como se eu estivesse me 
colocando numa posição de vítima, mesmo não sentindo 
aquilo. E como a minha amiga não entendeu nada, eu tam-
bém não continuei a história…”, fala ainda intrigada com a 
atitude que tomou.

Hoje em dia, ela trata a adoção como um assunto comum, 
apesar de não achar necessário dizer que é filha adotiva para 
todas as pessoas do seu círculo social. “Ser adotada ou não 
é indiferente para mim. Eu entendo que essa é muito mais 
uma curiosidade de quem se pergunta: ‘Ah, ela é adotada, 
como será que é?’, do que qualquer outra coisa.” Fabiana 
sente que a adoção, muitas vezes, serve como justificativa 
para explicar diferentes atos e comportamentos. Na adoles-
cência dela as brigas com os pais se tornaram frequentes. 
“Mas eu não acho que isso foi em decorrência da adoção. 
Eu vejo que é uma coisa que acontece nas famílias em geral. 
Um filho pode ser malcriado, bagunceiro ou muito tímido. 
Não é porque ele é biológico ou adotado”, afirma. Para Fa-
biana, o filho biológico também requer adoção. “Caso con-
trário o vínculo não se sustenta. A adoção é necessária e 
nada mais é do que uma doação, uma entrega.”
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Nair dizia para a filha que a história das duas estava es-
crita. “Que eu tinha que ser dela e ela minha, que eu estava 
naquela família por algum propósito.” A crença nas pala-
vras da mãe contribuíram de modo positivo para que a me-
nina se sentisse segura. “Hoje eu vejo isso na relação com os 
meus filhos, que são biológicos, mas poderiam não ser. Tem 
hora que o mais velho fala: ‘Mamãe, eu te odeio!’ Então eu 
escuto e respondo: ‘Ah, tá bom’. Eu sei que ele fala isso por-
que levou uma bronca. Quando você tem um filho adotivo 
e ouve a mesma coisa pode pairar a dúvida: ‘Será que ele me 
odeia mesmo? Será que eu estou sendo rejeitado de fato?’, e 
às vezes não é o caso. Não sei se é possível amenizar o efeito 
disso, porque o ser humano quer sempre ser aceito. Mas é 
preciso acreditar em toda aquela doação”, fala pela experi-
ência que teve no seio de sua família. 

◆◆◆

As brigas com os pais se intensificaram quando surgiu o as-
sunto da busca por sua mãe biológica. Nair nunca esqueceu 
da promessa que fez para Ana no dia em que trouxe Fabiana 
ainda recém-nascida para morar com ela. Quando estava com 
quase 60 anos, a mãe adotiva decidiu que não podia mais espe-
rar para procurar a mãe biológica da filha. Nair descobriu que 
estava com um câncer no intestino e tinha medo de que algo 
acontecesse antes de que fosse possível cumprir a promessa. 
Durante muitos anos ela quis procurar por Ana, mas Willy não 
permitiu. “‘Não pode porque vai atrapalhar os estudos dela no 
primário. Não pode porque ela está fazendo o colegial. Agora 
vai entrar na faculdade’. Meu pai sempre arrumava uma des-
culpa. Mas minha mãe teve câncer e me disse que não podia 
morrer sem falar para a mãe da Fabiana onde ela estava”, afir-
ma Malu, com os olhos perdidos na imensidão da paisagem. 
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Willy resistia em falar sobre a questão, até que um dia 
Nair se trancou no quarto com a filha biológica e disse: 
“Você vai procurar a mãe da Fabiana. Você se lembra aonde 
foi que buscamos a avó dela naquele dia?” E Malu respondeu 
que se lembrava mais ou menos bem. Tinham se passado 
quase 20 anos desde o nascimento da irmã. Segundo Malu, 
ao ser avisado da iniciativa de procurarem por Ana, Willy 
disse: “Façam como vocês quiserem”. Não restava àquele pai 
nenhuma desculpa e Nair não estava disposta a desistir da 
ideia de cumprir sua promessa.

Em um domingo, Malu viajou para a cidade onde tinha 
ido buscar a avó de Fabiana. Acompanhada de um amigo, 
abordou duas senhoras de idade que conversavam na rua. 
“Eu estou procurando uma família e é o seguinte: o chefe da 
casa tem um açougue e uma filha que se chama Ana”, disse 
para as senhoras. As duas falaram que conheciam a moça e 
apontaram para um comércio: “A senhora está vendo aque-
la distribuidora de bebidas? Aquele é o negócio do pai dela. 
Toda a família trabalha ali”.

Malu decidiu entrar no local para se certificar de que ti-
nha encontrado as pessoas certas. “Eu passei em frente à 
distribuidora de bebidas. Era época de festa junina e pensei: 
‘vou entrar e comprar uma pinga’. Então vi rapazes com a 
cara da Fabiana.” Malu entrou na loja, comprou a bebida, 
saiu e foi embora. De volta para São Paulo foi encontrar a 
mãe para dizer que tinha encontrado uma referência rela-
cionada à família. Nair queria ir à cidade, ver tudo com os 
próprios olhos. “Eu disse para ela pensar bem. Falei: ‘Mãe, é 
a vida da Fabiana, conversa com o papai. Eu localizei, mas 
é uma responsabilidade sua, é uma história sua’.” Ficou de-
cidido que elas voltariam outro dia e com outro carro. “Aí 
fomos de novo. Meu amigo ficou dentro do carro e eu disse 
para ela não abrir a boca. ‘A senhora vai lá e só vai ver’.” Elas 
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compraram um vinho, perguntaram se Ana passava bem, 
agradeceram pelo atendimento e foram embora. 

Em casa, Nair falou com o marido e confirmou que 
aquela era mesmo a família de Fabiana. “A Ana mora lá, 
a avó mora lá, eles têm uma distribuidora de bebidas, e eu 
vou voltar para falar com ela”, disse Nair, segundo conta 
Malu. “Meu pai continuava querendo se esquivar porque ele 
não queria procurar essa mãe e não sabia até que ponto isso 
poderia magoar a Fabiana. Nada foi dito para ela”, relata 
Malu. Ela diz que não queria se envolver na situação, mas 
não podia negar um pedido de sua mãe, principalmente, 
porque presenciou o dia em que Nair fez a promessa de que 
daria notícias de Fabiana para sua mãe biológica. Como 
mãe, Malu afirma que também questionou as consequên-
cias de desistir da busca. “Eu já tinha minhas duas filhas e 
falava: ‘Mãe, é muito triste imaginar que essa mulher não 
sabe onde a Fabiana está. Essa mãe está sofrendo’.”

Na terceira visita à cidade, Malu e Nair falaram com Ana. 
Na distribuidora de bebidas, se identificaram como sendo 
amigas antigas dela e contaram que queriam procurá-la, sa-
ber onde morava. Um dos primos de Fabiana disse: “Aí vem 
a Ana, ela está descendo a rua”. Como não sabiam até que 
ponto eles conheciam a história da gravidez, elas trataram 
de se dirigir rapidamente para a calçada. Quando Ana se 
aproximou, disseram:

— Ana?
— Sim, sim — disse a mulher de quase 40 anos.
— Podemos falar com você? — perguntou Nair.
— Claro — respondeu Ana, ainda sem entender o que 

estava acontecendo e pensando que talvez aquelas duas se-
nhoras quisessem lhe vender alguma coisa.

— Você se lembra de um episódio que aconteceu há 20 
anos na sua vida? — disse Nair.
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— Não. De nada. Por quê? — respondeu.
— Você se lembra da sua filha? — perguntou Malu, que 

diz recordar perfeitamente do diálogo que marcou aquele 
reencontro.

“Ela ficou parada e queria dar um jeito de segurar a 
mim e à minha mãe para que a gente não escapasse”, afir-
ma. Depois de se dar conta do que tinha acabado de ouvir, 
a primeira coisa que Ana falou foi: “Ela é normal? Porque 
quando ela nasceu, caiu com a cabeça no chão.” Agarrada 
à roupa das duas, Ana pedia para que Nair e Malu a acom-
panhassem para conversar em um lugar mais tranquilo. 
Na casa dela, souberam de toda a sua história: da gestação 
escondida, do desencontro com o namorado, do desgosto 
que aquele bebê representava para sua mãe. Depois da vi-
sita, elas voltaram para São Paulo. Fabiana desconfiava da 
busca, mas não tinha sido questionada sobre o interesse em 
conhecer a mãe biológica. 

“Isso aconteceu quando eu estava no terceiro colegial. 
Eu entrei na faculdade de Direito e foram anos de confli-
to”, conta Fabiana. “Você criou essa história e o problema 
agora é meu. Eu que tenho que resolver...”, dizia para a mãe 
adotiva em tom agressivo. “Teria sido muito melhor se ela 
esperasse o meu querer”, justifica a filha hoje, depois de ter 
amadurecido. Ela afirma que não sabe se teria dado sequên-
cia ao ato de procurar a mãe biológica. De qualquer forma, 
a decisão não coube a ela. “Então, na adolescência, a briga 
com a minha mãe foi essa.” Nair falava: “Veste um casa-
co” ou “Vai comer”. E Fabiana retrucava: “Deixa eu sentir 
frio que eu visto o casaco” ou “Vou comer quando eu sentir 
fome”. 

Em sua cidade natal, Ana se angustiava. Queria conhe-
cer a menina de que tinham lhe falado. Abraçá-la depois de 
tantos anos, vê-la de perto. Um dia ligou na casa da família 
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de Fabiana, em São Paulo. “Vocês vieram aqui, contaram a 
história da minha filha, me disseram aonde ela está, mas eu 
quero ver a Fabiana. Porque vocês deram uma boneca para 
uma criança, mas uma boneca que está na vitrine e que ela 
não pode pegar”, relembra Malu sobre a fala de Ana. 

Fabiana afirma que agora consegue imaginar o sofrimen-
to pelo qual a mãe biológica passou. “Minha mãe encontrou 
minha família biológica e contou quem eu era. Mostrou o 
lado maravilhoso disso, mandou fotos. Mas ao mesmo tem-
po em que minha mãe biológica ficou muito feliz de ter uma 
resposta sobre mim, ela ficou com raiva. Porque falava-se, 
falava-se e eu não aparecia”, diz a filha, que precisou de tem-
po para digerir tudo o que viveu. 

“Então tivemos uma conversa e meu pai conseguiu con-
vencer a Fabiana a ir conhecer a mãe”, conta Malu. Os dois 
conversaram a portas fechadas. “Minha mãe fazia chanta-
gem emocional. Falava que estava muito doente e eu ficava 
mais nervosa ainda. Até que um dia meu pai chegou para 
mim e me pediu: ‘Vai lá, vamos resolver isso!’” No encon-
tro com Ana foram Willy, Malu e Fabiana. Malu diz que 
foi porque era a única que sabia chegar na casa da família. 
“Senão não teria ido. Fiquei quieta o tempo todo.” Fabiana 
não permitiu que Nair a acompanhasse. Ana os recebeu em 
sua casa.

Na chegada, a mãe biológica abraçou a filha enquanto ela 
permanecia estática. “Foi uma algo muito difícil para mim. 
Um sentimento muito estranho. Eu era uma pessoa sentada 
no sofá e vinha gente me abraçar, me achavam linda, me to-
cavam. Foi uma maluquice tamanha. E não foi um encontro 
só com a Ana. A mãe dela estava lá, os irmãos, tios. Todo 
mundo queria saber quem eu era, me conhecer”, conta Fabia-
na, que não pôde evitar o estranhamento que a situação lhe 
impôs. Malu diz que de repente a casa se encheu. “Veio muita 
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gente, porque imagino que no decorrer da vida a Ana deve ter 
contado a história para as pessoas.” Malu afirma que aquele 
não foi um dia de festa para ela, para o pai ou para Fabiana. 
Foi uma grande festa para a família daquela mãe. 

“A Fabiana tem uma mágoa muito grande de mim por 
tudo o que aconteceu, porque eu nunca deveria ter procura-
do a mãe dela. Só que eu fiquei em uma situação difícil tam-
bém. Era um pedido da minha mãe antes de ela morrer”, diz 
a irmã mais velha. Dona Nair fez tratamentos alternativos 
durante os últimos dez anos em que lutou contra um câncer 
no intestino. “A minha mãe foi definhando, definhando e 
morreu com 30 quilos, e a Fabiana me acusava. Talvez ela 
tenha evitado brigar com a minha mãe porque ela estava 
morrendo em cima de uma cama. Mas eu não me sinto 
culpada. Eu me sentiria culpada se a minha mãe tivesse 
morrido e tivesse me dito: ‘Malu, você não me ajudou’.” 
Fabiana afirma que não entendia a insistência da irmã em se 
relacionar com sua mãe biológica. “Minha irmã achava que 
podia ser a melhor amiga dela. Ligava, chamava pra ir em 
casa. A Ana, inclusive, achava isso muito esquisito. Sentia 
que a Malu tinha muita satisfação em se relacionar com ela, 
o que a fez se afastar”, diz Fabiana. 

Depois do primeiro encontro, mãe e filha passaram a man-
ter algum contato. “Em datas comemorativas a gente tentava se 
falar, se encontrar, às vezes ela me levava um presente”, relem-
bra Fabiana. Em 1996, aos 22 anos, ela viajou para os Estados 
Unidos depois de ter terminado um namoro de três anos e es-
tar em dúvida sobre a carreira no Direito. Na época, trancou 
o curso e foi passar alguns meses estudando inglês. “Em uma 
das cartas que eu troquei com a Ana nesse período ela disse 
que achava que eu tinha ido embora por vergonha da nossa 
história. Por querer ficar longe, principalmente, dela. E não 
era isso! Eu queria morar fora, sair da rotina.” Naquele ano, 
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a mãe biológica ligou para ela no dia de seu aniversário. “Ela 
ligou, algum amigo meu atendeu e disse que era a minha mãe 
ao telefone. Na hora que eu percebi que era ela e não a minha 
‘Mãe’, aquilo me incomodou. Mas, ao mesmo tempo, era o sen-
timento dela…”, relata Fabiana, que ainda vive o processo de se 
acostumar com a história que antecedeu sua adoção. 

Ela faz terapia e tenta entender melhor os acontecimentos 
do seu passado. “Fico pensando de que maneira posso me 
aproximar da minha mãe biológica, porque se tem alguém 
que pode compreendê-la nas suas dores e angústias sou eu”, 
afirma preocupada. Ana engravidou diversas vezes e perdeu 
os bebês em estágios avançados. Foram mais de oito gesta-
ções. “Ela perdia por razões psicológicas e fisiológicas. Aca-
bou tendo só um filho, já em um segundo relacionamento.” 

Fabiana preenche devagar as lacunas de uma história que 
foi escrita a distância da sua. Na cabeça do meio-irmão, ela 
acredita que poucas coisas devam fazer sentido. “Se ela é 
tão filha quanto eu, por que se mantém distante?”, Fabiana 
imagina que ele deva pensar. Aos poucos, ela tenta cons-
truir uma relação com a mãe biológica, a quem sente que 
deve alguma coisa, mas não sabe bem o quê.

Quando Fabiana se casou, Nair já tinha falecido e Malu 
conta que Ana foi convidada para o casamento. “Foi curioso 
porque ela foi falar com a Fabiana ainda no carro e o cine-
grafista pegou essa cena, da Ana com a cabeça na janela. E 
ela é uma pessoa que sempre teve uma postura muito clara, 
de inclusive dizer para a Fabiana: ‘Eu queria te conhecer, 
mas não vou estragar a sua vida’”, afirma a irmã mais velha. 
Depois de assistir à cerimônia e cumprimentar a filha, ela 
foi embora. Não participou da festa, segundo Malu, para 
que ninguém perguntasse: “Mas quem é essa?”. 

O pai biológico Fabiana nunca conheceu e até hoje é pro-
vável que ele não saiba que ela existe. Como não foi criado 
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nenhum vínculo, ela diz que seria como conhecer outro es-
tranho, do que não faz questão. Seu pai, Willy, morreu aos 
88 anos, em 2007. 

Agora Fabiana vive o processo inverso ao que passou nos 
primeiros anos de vida. Ela foi adotada e chegou o seu mo-
mento de adotar. O contato com a mãe biológica se constrói 
a cada ligação pelo telefone, a cada encontro. Para seus fi-
lhos, Ana ainda é “uma amiga especial”. Fabiana chama a 
mãe biológica pelo nome e tem nela uma pessoa querida, 
mas não uma mãe. Nair morreu em 2002 tendo cumprido 
a sua promessa. Fabiana quer encontrar um lugar para Ana 
em sua vida. Como dizia Nair, ela tem sim duas mães. Que 
acabaram com os papéis trocados. Nair é hoje a mãe do céu 
e Ana é a mãe da terra.

*O nome da mãe biológica de Fabiana foi trocado.
**Foi autorizado apenas o uso do primeiro nome das per-

sonagens.
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Da esquerda para a direita e da página anterior para esta: Malu, 
Cássia Rita, Fabiana e o casal, Willy e Nair.

“O sentimento de gratidão na adoção existe, porque parece que 
você está fazendo um bem tamanho por outra pessoa. Mas se a rela-
ção entre pai e filho é de gratidão, eu não sei como ela se sustenta. Na 
gestação isso não existe. Muito mais do que gratidão, meu sentimento 
pelos meus pais está na possibilidade de pertencimento, que me foi 
ofertada por Deus pelas mãos deles, principalmente da minha Mãe. 
Porque Mãe é uma e todo filho sabe, no seu íntimo, quem foi, é e será 
a sua Mãe.”
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cartilha adoção 
passo a passo

Dos muitos dramas vividos pelas crianças e adolescen-
tes brasileiros, um deles passa ao largo do olhar da mídia e 
da sociedade. Trata-se da realidade dos milhares de abrigos 
espalhados pelo país, onde hoje se concentram cerca de 80 
mil meninos e meninas à espera de uma família. Dar voz 
a esses pequenos cidadãos é o principal objetivo da cam-
panha Mude um Destino, da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB). Uma das ferramentas deste projeto é 
esta cartilha, que tenta derrubar mitos e esclarecer cada um 
dos passos para a adoção. 

Diversos são os desafios. O maior deles é reduzir a dis-
tância entre os que desejam um filho e as muitas crianças 
e adolescentes que buscam uma família. Muitas vezes, o 
grande obstáculo é a falta de informação. Por isso a AMB 
reúne nesta publicação dados importantes sobre o que é a 

Reprodução do material produzido pela  
Associação dos Magistrados Brasileiros
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adoção, quem pode ser adotado, quem pode adotar e os pro-
cedimentos até que o processo se concretize. 

A campanha, no entanto, é mais ampla. Mais que pro-
mover a adoção, a AMB quer lançar luz sobre os abrigos 
brasileiros. Até porque apenas uma pequena parte dos 
abrigados pode ser adotada. O que a Associação deseja é 
promover a reinserção familiar desses meninos e meninas, 
quer em uma família substituta ou em sua família original. 
Para tanto, conta com o engajamento de toda a sociedade na 
discussão do problema e na busca por soluções.

A palavra adotar vem do latim adoptare, que significa es-
colher, perfilhar, dar o seu nome a, optar, ajuntar, escolher, 
desejar. Do ponto de vista jurídico, a adoção é um proce-
dimento legal que consiste em transferir todos os direitos 
e deveres de pais biológicos para uma família substituta, 
conferindo para crianças/adolescentes todos os direitos e 
deveres de filho, quando e somente quando forem esgota-
dos todos os recursos para que a convivência com a família 
original seja mantida. É regulamentada pelo Código Civil 
e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
determina claramente que a adoção deve priorizar as reais 
necessidades, interesses e direitos da criança/adolescente.A 
adoção representa também a possibilidade de ter e criar 
filhos para pais que não puderam ter filhos biológicos, ou 
que optaram por ter filhos sem vinculação genética, além 
de eventualmente atender às necessidades da família de ori-
gem, que não pode cuidar de seu filho.

A adoção jurídica, por si só, não pode garantir que uma 
adoção amorosa entre pais e filhos se dê, o que nem mesmo 
a paternidade biológica garante. Mesmo assim, no proces-
so jurídico são tomadas algumas medidas na aposta de que 
uma adoção mútua aconteça.
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Parte I: O que é adoção de crianças e adolescentes?

A criança adotada perde o vínculo jurídico com os pais 
biológicos? 

Sim, todos os vínculos jurídicos com os pais biológi-
cos e parentes são anulados com a adoção, salvo os im-
pedimentos matrimoniais (para evitar casamentos entre 
irmãos e entre pais e filhos consanguíneos). Cabe lembrar 
que o rompimento dos vínculos jurídicos não implica no 
rompimento com a história anterior à adoção da criança/
adolescente.

A adoção depende do consentimento dos pais biológicos? 
Segundo o ECA, em princípio, a adoção depende do con-

sentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se 
deseja adotar e é uma decisão revogável até a publicação da 
sentença da adoção. Mas o consentimento será dispensado 
se os pais da criança/adolescente forem desconhecidos ou 
tiverem desaparecido, se tiverem sido destituídos do poder 
familiar, ou se o adotando for órfão e não tenha sido recla-
mado por qualquer parente por mais de um ano. 

O que é poder familiar? 
São os direitos e deveres dos pais, relativos aos filhos me-

nores 18 anos. Visa garantir o direito e dever de criação, 
educação, assistência da criança e do adolescente. Corres-
ponde ao antigo “Pátrio Poder”, que a partir do novo Có-
digo Civil de 2002 mudou para “Poder Familiar”. O antigo 
Código Civil (1916) refletia uma lógica patriarcal dominan-
te naquela época, conferindo ao pai o poder sobre os filhos 
e não se falava no poder conjunto de pai e mãe (pais). Re-
conhecendo a realidade de transformações sociais, políticas 
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e culturais que resultaram em novas configurações fami-
liares, a legislação confere hoje a ambos a responsabilidade 
legal sobre os filhos. 

A família biológica pode conseguir seu filho de volta de-
pois da adoção? 

Não, depois de dada a sentença da adoção pelo juiz, ela 
é irreversível, e a família biológica perde todo e qualquer 
direito sobre a criança/adolescente.  Mas a família biológica 
poderá ter sua criança de volta se a sentença não tiver ainda 
sido dada e se, por ato judicial, provar que tem condições de 
cuidar de seu filho. 

A adoção é para sempre? 
Sim, segundo o ECA, a adoção é irrevogável, mas os pais 

adotivos estão sujeitos à perda do poder familiar, pelas mes-
mas razões dadas aos pais biológicos. 

Pode-se perder o poder familiar? 
Sim, o poder familiar pode ser suspenso, ou extinto por 

ato judicial, mas isto ocorre apenas em casos de falta gravís-
sima. São consideradas causas que levam à perda: castigar 
imoderadamente o filho; deixar o filho em abandono; pra-
ticar atos contrários à moral e aos bons costumes, descum-
prir determinações judiciais. A adoção extingue o poder 
familiar da família de origem do adotado.

A legislação é precisa quando afirma que pobreza e mi-
séria não são motivos suficientes para a destituição do po-
der familiar. Antes de sua destituição, políticas de apoio à 
família devem ser praticadas e implementadas para evitar o 
rompimento de vínculos entre pais e filhos.
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O que é “adoção à brasileira”? 
É utilizada a expressão “adoção à brasileira” para de-

signar uma forma de procedimento que desconsidera os 
trâmites legais do processo de adoção. Este procedimento 
consiste em registrar como filha biológica uma criança, sem 
que ela tenha sido concebida como tal. O que as pessoas 
que assim procedem em geral desconhecem é que a mãe 
biológica tem o direito de reaver a criança se não tiver con-
sentido legalmente a adoção, ou se não tiver sido destituída 
do poder familiar. Sob esta perspectiva, a tentativa de burlar 
uma etapa necessária para adquirir legitimidade jurídica, 
acreditandose ser o modo mais simples de se chegar à ado-
ção, acaba por tornar-se a mais complicada. 

O que é adoção pronta? 
É a adoção em que a mãe biológica determina para quem 

deseja entregar o seu filho. O ato de definir a quem entregar o 
filho é chamado de “intuito personae”.  Na maioria dos casos, a 
mãe procura a Vara da Infância e da Juventude acompanhada 
do pretendente à adoção para legalizar uma convivência que já 
esteja acontecendo de fato. É um tema bastante polêmico. Há 
juízes que entendem que a adoção pronta é sempre desacon-
selhável, pois é difícil avaliar se a escolha da mãe é voluntária 
ou foi induzida, se os pretendentes à adoção são adequados, 
além da possibilidade de uma situação de tráfico de crianças. 
Por outro lado, há juízes que consideram a necessidade de se 
avaliar caso a caso o direito da mãe biológica de escolher para 
quem entregar seu filho, levando-se em conta a importância da 
preservação dos vínculos, se já forem existentes, entre a criança 
e a família pretendente à adoção. A preocupação é a de se evitar 
repetir desnecessariamente novas rupturas na trajetória cons-
titutiva da vida psíquica da criança. 
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O que é “adoção tardia”? 
A expressão “adoção tardia” é usada para fazer referência 

à adoção de crianças maiores ou de adolescentes. Remete à 
ideia de uma adoção fora do tempo “adequado”, reforçando 
assim o preconceito de que ser adotado é prerrogativa de 
recém-nascidos e bebês. Essa expressão também nos remete 
à ideia de um atraso, e subsequentemente a uma urgência 
na colocação da criança/adolescente em família substitu-
ta. O aspecto mais pernicioso do prolongamento da espera 
da criança por uma família diz respeito ao período em que 
ela permanece em situação jurídica e familiar indefinida. 
Quando se decide por sua adoção, proporcionar à criança 
tempo e espaço para o processamento psíquico destas mu-
danças torna-se fundamental, pois as crianças maiores que 
esperam pela adoção trazem consigo histórias de vínculos 
e rompimentos que merecem ser cuidadosamente observa-
dos. 

O que é família substituta? 
É a família que passa a substituir a família biológica de 

uma criança/adolescente, quando esta não pode, não conse-
gue ou não quer cuidar desta criança. A família substituta 
pode ocupar o papel da família biológica de forma efetiva e 
permanente, como na adoção, ou de forma eventual, transi-
tória e não definitiva, como na guarda e na tutela. A família 
substituta pode ser constituída por qualquer pessoa maior 
de 18 anos, de qualquer estado civil, e não precisa obrigato-
riamente ter parentesco com a criança. 

O que é guarda? 
A guarda é uma medida que visa proteger crianças e ado-

lescentes que não podem ficar com seus pais, provisoriamen-
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te, ou em definitivo. É a posse legal, que os cuidadores ad-
quirem, a partir da convivência com crianças/adolescentes. 
A guarda confere responsabilidade pela assistência material, 
afetiva e educacional de uma pessoa até 18 anos de idade. É 
uma medida onde o poder familiar e os vínculos com a famí-
lia de origem ficam preservados. O guardião pode renunciar 
ao exercício da guarda sem impedimento legal, diferente do 
que ocorre com a adoção. É concedida a abrigos, a famílias 
guardiãs e a candidatos a pais adotivos, durante o estágio de 
convivência, até que a sentença de adoção seja feita. 

O que é tutela? 
A tutela corresponde ao poder instituído a um adulto 

para ser o representante legal da criança ou adolescente me-
nor de 18 anos, na falta dos pais - devido à destituição do 
poder familiar ou falecimento -, para gerir a vida e admi-
nistrar seus bens. 

O que é um abrigo? 
O abrigo é uma instituição que recebe crianças/adoles-

centes desprotegidos, vítimas de maus-tratos e em estado de 
abandono social. O abrigo deve ser uma medida excepcio-
nal. Esgotados todos os esforços para manter a criança/ado-
lescente na família e na comunidade, o acolhimento tem-
porário em abrigo é indicado até que os familiares possam 
recuperar sua capacidade de acolher a criança, ou até que a 
criança possa ser colocada em uma família substituta. No 
entanto, existem abrigos que funcionam como instituições 
definitivas e totais que dificultam a manutenção e/ou for-
mação de novos vínculos familiares e com a comunidade.

O ECA determina princípios e critérios que devem orien-
tar os abrigos: preservação dos vínculos familiares; integra-
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ção em família substituta, quando esgotados os recursos de 
manutenção na família de origem; atendimento personaliza-
do e em pequenos grupos; desenvolvimento de atividades em 
regime de co-educação; não desmembramento de grupos de 
irmãos; evitar, sempre que possível, a transferência das crian-
ças/adolescentes para outros abrigos; participação na comu-
nidade local; preparação gradativa para o desligamento; pre-
paração de pessoas da comunidade no processo educativo.

O que é uma família guardiã? 
A família guardiã é uma alternativa de convivência fami-

liar desenvolvida como programa por algumas prefeituras 
no Brasil. É uma prática muito comum em diversos países, 
também conhecida como família acolhedora, família hospe-
deira, família de apoio. O objetivo dessa medida alternativa 
é fornecer uma família substituta para crianças/adolescentes 
cujos pais estejam impedidos de conviver com seus filhos, 
provisória ou definitivamente, evitando ou interrompendo 
a sua institucionalização em abrigos coletivos. Nesses pro-
gramas, tanto as famílias de origem como as eventuais famí-
lias adotivas são acompanhadas para promover o retorno da 
criança ou aproximá-la gradativamente da família adotiva. 
Dessa forma, as crianças/adolescentes nunca deixam de estar 
sob os cuidados de uma família, seja enquanto esperam pelo 
retorno à família de origem, ou enquanto aguardam por uma 
adoção, fazendo valer um dos princípios fundamentais do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O que é apadrinhamento afetivo?  
É uma prática solidária de apoio afetivo às crianças/ado-

lescentes que vivem em instituições de abrigo e que não ne-
cessariamente estão à disposição para a adoção. Os padri-
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nhos podem visitar seu afilhado no abrigo, comemorar seu 
aniversário, levá-lo a passeios nos finais de semana, levá-lo 
para seus lares nas férias, no Natal, orientar seus estudos. 
O apadrinhamento afetivo, como qualquer outra medida 
de proteção à infância e à juventude, deve ser desenvolvi-
da e cuidadosamente acompanhada, como um programa 
ou projeto cuja iniciativa pode ser de Conselhos Munici-
pais dos Direitos da Criança, de abrigos e instituições, de 
Secretarias de Estado ou Município, Varas da Infância e da 
Juventude, Tribunais de Justiça etc., em parceria com igre-
jas, universidades, organizações não governamentais, asso-
ciações de moradores, empresas privadas, entidades ou as-
sociações nacionais e internacionais de apoio à infância etc.

O que é apadrinhamento financeiro? 
É a prestação de auxílio material a crianças/adolescentes 

abrigados ou que permaneçam na convivência com suas fa-
mílias com escassos recursos financeiros. Os programas de 
“adoção a distância”, como são chamados os programas de 
apadrinhamento financeiro, são promovidos por diversas 
organizações por meio de ações e campanhas que visam le-
var alimentos, bolsa de estudo, assistência médica às crian-
ças/ adolescentes e seus familiares.  É outra prática solidária 
que visa auxiliar financeiramente aqueles que estão abriga-
dos ou, o que é muito importante, evitar abrigamentos por 
motivos socioeconômicos. 

O que é adoção internacional? 
É chamada adoção internacional a adoção de crianças/ado-

lescentes por estrangeiros. No Brasil, a adoção internacional 
está condicionada à aprovação pelas Comissões Estaduais Ju-
diciárias de Adoção Internacional (CEJAs e CEJAI), que fun-
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cionam junto aos Tribunais de Justiça de cada estado e do Dis-
trito Federal, às quais compete manter o registro centralizado 
de dados onde conste: candidatos estrangeiros e sua avaliação 
quanto à idoneidade, crianças/adolescentes disponíveis para 
adoção internacional e agências de adoção autorizadas.

Parte II: Quem pode ser adotado?

Quem pode ser adotado? 
Crianças e adolescentes com até 18 anos à data do pedi-

do de adoção, cujos pais forem falecidos ou desconhecidos, 
tiverem sido destituídos do poder familiar ou concordarem 
com a adoção de seu filho. Maiores de 18 anos também po-
dem ser adotados. Nesse caso, de acordo com o novo Códi-
go Civil, a adoção depende da assistência do Poder Público 
e de sentença constitutiva. O adotando deve ser pelo menos 
16 anos mais novo que o adotante. Segundo as orientações 
do ECA, só podem ser colocados à adoção aquelas crianças 
e adolescentes para quem todos os recursos dos programas 
de atenção e apoio familiar, no sentido de mantê-los no con-
vívio com sua família de origem, se virem esgotados. 

Mãe adolescente (entre 12 e 17 anos) pode entregar seu filho 
para adoção sem o consentimento de seus pais ou responsáveis? 

Não, é necessária a autorização dos pais. Na falta destes, 
por morte ou paradeiro ignorado, será necessária a anuên-
cia de um responsável (tutor, parente ou um curador nome-
ado pelo juiz). 

Como fica o nome do adotado após a adoção? 
O adotado passa a ter o sobrenome do adotante e, a pe-

dido de qualquer um dos dois, poderá ter mudado também 
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o seu prenome. Pedidos de alteração do prenome devem ser 
avaliados cuidadosamente para respeitar as peculiaridades 
de uma subjetividade que já está em constituição.

Quando um bebê nasce, ele recebe um nome. Esse nome 
fará parte de seu registro civil e psíquico e será a marca da 
existência de um sujeito absolutamente singular. O nome 
conta um pouco da história do sujeito. No mínimo, sua ori-
gem provém de uma escolha de um dos pais ou familiares. 
Enfim, o nome é uma herança que a criança porta, antes do 
encontro com quem a adotou. Mudar de nome não apaga 
no psiquismo da criança marcas primitivas fundamentais 
que a constituem. Uma sugestão seria, em vez de trocar o 
prenome da criança, optar pela adição de mais um nome, 
para marcar um novo ponto de enlace e de identificação na 
constituição dessa subjetividade.

Sob cuidados de qual pessoa/instituição permanecem as 
crianças/adolescentes disponíveis para adoção, quando não 
estão mais sob os cuidados dos pais biológicos? 

No Brasil a maioria dessas crianças/adolescentes vive 
em instituições de acolhimento, ou abrigos. Mas há tam-
bém aquelas que estão sob os cuidados provisórios de ou-
tras famílias (conhecidas como famílias guardiãs, famílias 
acolhedoras ou famílias de apoio) enquanto aguardam por 
pessoas interessadas em sua adoção.

Todas as crianças/adolescentes que vivem em abrigos po-
dem ser adotadas? 

Não, pois muitas têm vínculos jurídicos com a sua fa-
mília de origem e, por isso, não estão disponíveis à adoção. 
Nesses casos, deve-se priorizar o retorno dessas crianças/
adolescentes para o convívio com sua família. Cabe lembrar 
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que, segundo o ECA, a adoção só pode acontecer se a famí-
lia de origem for destituída do poder familiar, se os pais bio-
lógicos forem falecidos ou se forem desconhecidos (situação 
em que a criança não tem um registro com o nome dos pais). 
Além do abrigamento existem outras medidas alternativas 
de proteção como a colocação em famílias acolhedoras.

E se a criança tiver um registro com o nome de seus pais, e 
esses estiverem desaparecidos, ela pode ser adotada? 

Nesse caso, precisa haver um processo de destituição do 
poder familiar. 

Por que é mais difícil adotar um bebê do que uma criança 
já crescida? 

Porque há menos bebês disponíveis para a adoção do que 
crianças já crescidas, e a maioria das pretendentes deseja 
adotar bebês. Grande parte dos candidatos a pais adoti-
vos manifesta o desejo de adotar bebês meninas e brancas, 
sendo que as crianças em situação de adoção dificilmente 
correspondem a essas características. Além disso, é preciso 
respeitar o tempo necessário para ocorrer a destituição do 
Poder Familiar, que, apesar de ser um tipo de processo que 
tem preferência, deve respeitar o direito de defesa dos pais, 
o que compreende examinar a resposta deles em relação ao 
que se afirma em termos de abandono da criança ou ado-
lescente, ouvir testemunhas, situação que pode retardar o 
desligamento entre pais e filhos biológicos. 

A pessoa que encontra um bebê abandonado pode ado-
tá-lo? 

Um bebê encontrado em situação de abandono não está 
automaticamente disponível para adoção. Nesse caso, o 
procedimento adequado é procurar os órgãos competen-
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tes (Delegacia, Vara da Infância e da Juventude, Conselho 
Tutelar) para localizar os pais e saber se o bebê foi de fato 
abandonado. Mesmo que isso tenha acontecido, seus pais 
biológicos ainda podem requerer o direito de paternidade. 
Somente se os pais estiverem desaparecidos ou forem des-
tituídos do poder familiar, por um procedimento judicial, 
é que esse bebê poderá ser adotado. Deve-se considerar, 
ainda, que a pessoa que o encontrou não terá garantia de 
poder adotá-lo. A Vara da Infância e da Juventude, que 
mantém um cadastro de pessoas que estão aguardando a 
chegada de uma criança, é quem irá avaliar o que será me-
lhor para tal bebê. 

Qualquer criança/adolescente pode ser destinada à ado-
ção internacional? 

A adoção por estrangeiros é uma medida excepcional e 
ela só será cogitada depois de esgotadas todas as possibili-
dades de adoção da criança/adolescente por brasileiros ou 
estrangeiros residentes no Brasil. 

Parte III: Quem pode adotar?

Que pessoas podem se candidatar a adotar uma criança 
ou adolescente? 

Segundo o ECA, homens e mulheres, não importa o seu 
estado civil, desde que sejam maiores de 18 anos de idade, 
sejam 16 anos mais velhos do que o adotado e ofereçam um 
ambiente familiar adequado. Não podem adotar os avós e 
irmãos do adotando. Pessoas solteiras, viúvas ou divorcia-
das, com modestas, mas estáveis condições socioeconômi-
cas podem candidatar-se à adoção. 

O que é um ambiente familiar adequado? 
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O ECA define apenas um critério objetivo do que seja   
um ambiente familiar inadequado para adoção: presença de 
pessoas dependentes de álcool e drogas. Porém, na avaliação 
psicossocial realizada pela equipe da Vara da Infância e da 
Juventude, é considerada uma ampla categoria de aspectos 
que deem indícios de um ambiente salutar para a criança/
adolescente.

Na constituição de uma nova família é fundamental pro-
porcionar para as crianças/ adolescentes que já sofreram 
uma ruptura afetiva anterior um ambiente acolhedor e fa-
vorecedor do estabelecimento de novos vínculos.

Duas pessoas podem adotar uma mesma criança? 
Sim, mas apenas se forem marido e mulher ou viverem 

em união estável, bastando que um deles tenha 18 anos e 
seja comprovada a estabilidade familiar. 

Divorciados ou separados judicialmente podem adotar 
em conjunto? 

Sim, desde que o estágio de convivência com a criança ou 
adolescente tenha se iniciado durante o casamento e desde 
que estejam de acordo quanto à guarda e às visitas. 

Uma pessoa homossexual pode adotar? 
Sim. O ECA não faz qualquer referência à opção sexu-

al do adotante. A adoção será deferida desde que apre-
sente reais vantagens para o adotando e fundamente-se 
em motivos legítimos, e que o adotante seja compatível 
com a natureza da medida e ofereça ambiente familiar 
adequado. 

Um casal homossexual pode adotar conjuntamente?¹
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Hoje, isso já é possível, e, embora não haja uma lei que 
garanta o direito, a Justiça tem dado cada vez mais pareceres 
favoráveis. O ECA, em si, não levanta qualquer impedimento 
legal.1 

Em que condições um cônjuge ou concubino pode adotar 
o filho do outro? 

Casais que tenham uma união estável podem adotar 
filhos de seus parceiros desde que essas crianças encon-
trem-se sem o reconhecimento de paternidade ou mater-
nidade, ou quando o pai ou mãe biológicos do filho do(a) 
companheiro(a) tiverem sido destituídos do poder familiar 
ou, ainda, concordarem com a adoção, prestando depoi-
mento judicial.

Brasileiros que moram no exterior podem adotar crian-
ças/adolescentes brasileiras? 

Sim. Trata-se nesse caso de uma adoção internacional. 

Estrangeiros residentes no Brasil podem adotar crianças/
adolescentes brasileiras? 

Sim. O procedimento é idêntico ao de uma adoção fei-
ta por brasileiro, desde que tenham visto de permanência. 
Neste caso, não será necessária a inscrição na CEJA/CEJAI, 
que, como já dito, funcionam junto aos Tribunais de Justiça 
de cada estado e do Distrito Federal.

1 Resposta editada para atualizar conteúdo da cartilha.
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Parte IV: Procedimentos para adoção de crianças e 
adolescentes

Como deve proceder a pessoa que deseja se inscrever como 
pretendente a adoção?

 Primeiramente, deve se dirigir ao Fórum de sua cidade 
ou região, com o seu RG e com um comprovante de residên-
cia. Receberá informações iniciais a respeito dos documen-
tos necessários para dar continuidade ao processo. Após 
análise e aprovação dos documentos, entrevistas serão rea-
lizadas com a equipe técnica das varas da Infância e da Ju-
ventude, que consiste de profissionais da área da psicologia 
e do serviço social..

Pode-se adotar por procuração? 
Não. De acordo com o ECA, é vedada a adoção por pro-

curação. 

Qual é a função das entrevistas? 
As entrevistas visam conhecer as reais motivações e ex-

pectativas dos candidatos à adoção. A preocupação da equi-
pe técnica das varas da Infância e da Juventude, psicólogos e 
assistentes sociais, é de buscar, por meio de uma cuidadosa 
análise, se o pretendente à adoção pode vir a receber uma 
criança na condição de filho. A partir disto, as entrevistas 
objetivam conciliar as características das crianças/adoles-
centes que se encontram aptas à adoção com as caracte-
rísticas das crianças pretendidas pelos adotantes; identifi-
car possíveis dificuldades ao sucesso da adoção e fornecer 
orientações. Por exemplo, às vezes os candidatos à adoção 
não podem ou não desejam fazer uma adoção nos moldes 
tradicionais, porém, gostariam de ajudar crianças/adoles-
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centes. Nestes casos, eles serão orientados a encontrar ou-
tros caminhos, como a guarda, os sistemas de apadrinha-
mento e a realização de ações solidárias. Aos profissionais 
que trabalham com adoção cabe a responsabilidade de en-
tregar crianças que estão sob a guarda do Estado, cuidando 
para que a adoção se processe dentro de padrões éticos. 

O candidato reprovado pode se inscrever novamente? 
Os candidatos reprovados estão subdivididos em dois gru-

pos: inaptos e inidôneos. Os inaptos são aqueles considerados 
insuficientemente preparados para a adoção. Estes poderão 
ser indicados para alguns serviços de acompanhamento, 
apoio e reflexão para candidatos à adoção e poderão ser rea-
valiados futuramente pela Vara. Já os inidôneos são aqueles 
que cometeram faltas ou delitos graves e que representariam 
riscos para a criança que viessem a adotar. Estes são excluí-
dos definitivamente do cadastro de pretendentes à adoção.

Quais os motivos mais comuns para que a Vara encami-
nhe o pretendente para os grupos de reflexão? 

São vários. Por exemplo, os profissionais da Vara podem 
perceber que a expectativa do pretendente à adoção é que 
o filho possa manter um casamento que está em crise. Ou-
tras vezes, os pretendentes vivem um grande luto e imagi-
nam que, pela adoção, este processo poderá ser atenuado. 
Às vezes, ainda não se esgotaram todas as possibilidades do 
processo de gravidez, mas, pela ansiedade do processo, o 
casal pensa que, adotando, consiga relaxar e, posteriormen-
te, engravidar. Embora não sejam necessariamente motivos 
impeditivos para se adotar, a cada caso, o psicólogo e a as-
sistente social avaliarão se é necessária uma maior reflexão 
sobre essa motivação.
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Após ser considerado apto para adoção, quanto tempo 
leva até que o candidato encontre uma criança/adolescente 
que se adapte ao seu perfil? 

É muito variável. Inicialmente o candidato passa a inte-
grar o cadastro de habilitados. O estudo psicossocial será 
confrontado com o cadastro de crianças disponíveis à adoção 
daquela comarca. É muito mais fácil encontrar uma criança 
que se adapte ao perfil de um candidato que tenha poucas 
restrições quanto à criança/adolescente que se disponha a 
adotar. De todo modo, depois de uma apreciação favorável 
da criança indicada pelos profissionais da Vara, o pretenden-
te poderá encontrar-se com ela na própria Vara ou no abrigo, 
no hospital, conforme a decisão do juiz. Após este momento, 
o processo varia, respeitando-se as condições da criança. Re-
comenda-se uma aproximação gradativa, tendo em vista que 
a adoção é um processo mútuo, que exige tanto uma despe-
dida dos vínculos estabelecidos até então, quanto um tempo 
de construção de novas relações. Segundo o ECA, se a crian-
ça tiver menos de um ano de idade ou se já estiver na com-
panhia do adotante com vinculação afetiva suficientemente 
constituída, este estágio será dispensado. No caso de adoção 
internacional, este estágio deverá ser cumprido em territó-
rio nacional e será de, no mínimo, 15 dias para crianças de 
até 2 anos de idade e de, no mínimo, 30 dias para crianças 
acima de 2 anos. O estágio de convivência é acompanhado 
pela equipe psicossocial por meio de entrevistas periódicas. 
A sentença judicial de adoção será lavrada somente após o 
término do prazo estabelecido pelo juiz.

Repentinos desacolhimentos, quando os fortes vínculos 
estabelecidos entre criança e abrigo são drasticamente que-
brados, comprometem novos investimentos amorosos da 
criança/adolescente, além de causar muito sofrimento para 
os que ficam: colegas e cuidadores.
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Quais os requisitos para adoção internacional? 
Comprovação documentada do país de domicílio de ha-

bilitação para adoção, segundo a legislação local; estudo psi-
cossocial realizado por agência especializada e credenciada 
no país de origem; estudo prévio e análise dos documentos 
enviados para a CEJA/CEJAI e estágio de convivência entre 
adotando e adotado.

Em que circunstâncias o adotando tem o direito de con-
sentir ou discordar da adoção? 

A adoção dependerá da concordância do adotando 
quando ele tiver mais de 12 anos de idade. Porém, inde-
pendentemente da idade, sempre que possível, deve-se 
considerar a opinião da criança ou adolescente. É impor-
tante que se possa investir na formação de um vínculo afe-
tivo entre a criança e os candidatos a pais adotivos antes 
de concluído o processo de adoção. A aproximação grada-
tiva e o estágio de convivência, previsto no ECA, têm essa 
finalidade. 

Quem adota pode escolher a criança/adolescente que quer 
adotar ou é obrigado a aceitar aquela que lhe destinam? 

O candidato deve ser o mais sincero possível ao expli-
citar suas expectativas e motivações em relação à criança/
adolescente que venha a adotar e quanto a suas restrições. 
Isto possibilitará que os profissionais da Vara busquem en-
contrar um melhor arranjo possível, evitando desentrosa-
mentos entre crianças/adolescentes e seus futuros pais. Se 
o pretendente não aceitar adotar nenhuma das crianças ou 
adolescentes que estão disponíveis para adoção, poderá op-
tar por aguardar até que apareça uma que melhor corres-
ponda às suas expectativas e motivações. 
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Que procedimentos favorecem a constituição de vínculos 
afetivos entre o adotando e os candidatos a pais adotivos? 

A lei determina um estágio de convivência entre adotado 
e adotante, considerando-se que a separação do ambiente 
anterior e a criação de novos vínculos demandam tempo. 
Especialmente quando a criança/ adolescente está há mui-
to tempo institucionalizada, este tempo deverá ser ainda 
maior, pois ela aprendeu a se reconhecer nesta instituição, 
com um sistema de regras, normas e valores específicos, 
que são parte constituinte da sua subjetividade. É impor-
tante respeitar o tempo que ambos os lados, criança e famí-
lia, levarão para responder às diversas questões que poderão 
emergir nesse encontro.

Todos os pais, adotivos ou biológicos, assumem riscos, 
criam expectativas e sonhos em relação aos filhos. Surpre-
sas, dificuldades e decepções sempre poderão ocorrer, de 
ambas as partes. Diante das dificuldades encontradas, al-
guns pais experimentam a fantasia de devolvê-los. Apesar 
da irrevogabilidade da sentença da adoção, a devolução da 
criança ou do adolescente é uma realidade em alguns con-
textos da adoção e compromete a continuidade do vínculo 
pais/filhos. A ameaça de que venha a ser devolvido impri-
me na criança/adolescente uma reedição de sua vivência de 
abandono, trazendo dor e sofrimento a todos os envolvidos.

Como se dá a legalização da adoção? 
Sendo lavrada a sentença, a criança/adolescente passa-

rá a ter uma certidão de nascimento na qual os adotantes 
constarão como pais. O processo judicial será arquivado, 
e o registro original do adotado será cancelado. Contudo, 
considerando-se que a história de uma criança não pode ser 
apagada, o juiz autoriza ao adotado, a qualquer momento 
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que este desejar, consultar os autos que tratam de sua ori-
gem e de sua adoção. Na sua nova certidão de nascimento a 
criança passará a ter o nome escolhido pelos adotantes e seu 
sobrenome. Uma vez que a troca de nomes é uma operação 
bastante delicada, os profissionais da Vara da Infância bus-
cam ajudar nesta fase de transição. 

Quais são os custos financeiros para o processo de adoção? 
A inscrição, a avaliação e o acompanhamento, realizados 

por instância oficial, são absolutamente gratuitos. Caso os 
interessados optem por recorrer a serviços externos ao setor 
público (psicólogos, médicos etc), terão que pagar os hono-
rários cobrados. 

Qualquer pessoa pode ter acesso aos dados de um processo 
de adoção? 

Não. O processo de adoção tramita em segredo de justiça. 
Apenas o adotado pode ter acesso às suas informações, assim 
mesmo, somente após autorização judicial. Pais biológicos 
destituídos do poder familiar não têm acesso a esse material. 

A mulher que adota tem direito à licença maternidade? 
Sim. A licença maternidade para mães adotivas, regi-

da pela CLT, foi concedida após a entrada em vigor da Lei 
10.421/02. A mãe adotiva tem o direito à licença maternida-
de proporcional de 120 dias no caso de adoção de criança 
de até 1 ano de idade; 60 dias no caso de adoção de criança 
a partir de 1 ano até 4 anos de idade e 30 dias no caso de 
adoção de criança a partir de 4 anos até 8 anos. O direito de 
salário-maternidade é estendido à mãe adotiva. Com rela-
ção à estabilidade de emprego, que é concedida à gestante, 
não se aplica no caso de mãe adotiva. 
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O homem que adota tem direito à licença paternidade? 
Sim, de 5 dias.

Parte V: Conversas e controvérsias

É necessário falar à criança/adolescente sobre sua história 
e sua origem?

Mesmo que a história da criança/adolescente comporte 
alguns aspectos dolorosos, é importante buscar palavras 
que os ajudem a elaborar as experiências vividas. Isto tem 
um efeito organizador e estruturante sobre o seu psiquis-
mo. A história é uma trama de sentidos, e é por meio das 
palavras que seus pais escolhem para se referir à sua história 
que a criança/adolescente transcende o vivido, o imediato 
e o sensível. É também na circulação de palavras que uma 
relação de confiança vai sendo criada entre pais e filhos. À 
medida que ela sente uma abertura para tal, que pode se 
reportar a antigas vivências, a criança/adolescente tende a 
expressar o desejo de conversar com seus pais adotivos so-
bre sua história e suas raízes. A criança possui um certo 
saber sobre elas, e precisa ser auxiliada para poder formular 
suas questões. Portanto, é um processo fundamental para a 
construção de sua subjetividade. 

Segredos sobre a história e a origem da criança/adolescen-
te adotivo podem produzir que tipo de consequências? 

Quando os pais adotivos se sentem impedidos de falar à 
criança sobre a história anterior à convivência com eles, algo 
aí acaba lhe sendo transmitido: que este é um tema proibi-
do, censurado. Acontece que este não é um tema qualquer. 
Toda criança, de diferentes maneiras, pergunta sobre sua 
filiação, sua origem e busca entender “de onde vêm os be-
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bês?”, base para outras e infinitas pesquisas humanas. Se 
sobre sua origem a criança recebe um grande silêncio ou 
então respostas que são muito vagas, ela interpreta que há 
uma determinação a ser cumprida: cale-se e não pergun-
te. Mas sua obediência não se fará sem um preço a pagar, 
podendo comprometer o seu processo de aprendizagem e 
a sua vida imaginativa. Uma das maiores dificuldades que 
alguns pais adotivos costumam sentir sobre a conversa com 
seus filhos adotivos é a de aceitar a ideia de que há aspectos 
importantes em sua história dos quais eles não fizeram par-
te ou desconhecem. O medo de que o filho sofra a partir do 
que se conversa também pode ser gerador de dificuldades. 
Algumas vezes os pais adotivos também necessitam e me-
recem ser auxiliados por profissionais a colocar em palavras 
por que essa sua função pode lhes parecer tão penosa. 

Como e quando contar para a criança/adolescente a res-
peito de sua origem? 

Este é um dos temas que mais preocupa os pais adoti-
vos. Não há um momento ideal. Porém, quanto mais cedo 
se puder falar sobre este assunto, mais natural vai lhe pare-
cendo a sua condição e mais possível será o estabelecimento 
de uma relação com o adulto fundamentada na confiança. 
Não deveria existir um relato sobre a origem, feito de uma 
só vez. É interessante ter em mente que em cada idade, em 
cada momento de sua constituição psíquica, a criança vai 
formulando sentidos novos e cada vez mais complexos, que 
exigirão novas perguntas e também outras respostas. Cada 
pai ou mãe deve encontrar o seu modo de ir narrando a 
história sobre as origens para seu filho, que seja condizente 
com a idade da criança, com sua linguagem e com a cultu-
ra familiar. É imprescindível que os pais não aguardem até 
que a criança tenha a iniciativa de perguntar. É verdade que 
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existe um saber inconsciente, por parte da criança, sobre 
suas origens. As marcas das vivências anteriores à adoção 
de alguma forma se expressam a partir do que apreende, do 
que escuta e do que não se fala no ambiente familiar.

E se a criança quiser procurar sua mãe biológica? 
O desejo que o filho adotivo manifesta, de buscar suas 

origens, não significa uma atitude de rejeição aos pais ado-
tivos, fantasia muito comum entre estes últimos, mas rela-
ciona-se à sua necessidade imprescindível de conhecer e de 
melhor formular a sua história. 

É interessante se referir ao filho adotivo como filho do co-
ração? 

Esta é uma expressão tão recorrente entre pais adotivos 
que seria impossível desconsiderá-la. Contudo, quando for 
utilizada, deve ser esclarecida de que a criança é filha do 
coração dos pais adotivos, pelo amor que lhe dedicam, mas 
que foi gerada na barriga de outra mãe. Como para qual-
quer criança, em idade e momento oportunos, o papel do 
pai nas explicações sobre como nascem os bebês deve ser 
acrescentado, garantindo-se uma versão para a história de 
sua origem no âmbito da sexualidade humana. 

O que fazer quando a história da criança é desconhecida? 
Este pode ser um fator complexo e angustiante, tanto 

para os pais, quanto para o filho adotivo. Como já foi ex-
posto, pode haver legalmente a possibilidade de recupera-
ção, se não em sua íntegra, pelo menos parte desta história. 
Quando por algum motivo esta história se perdeu, há um 
vazio a ser preenchido, tanto pelo filho, quanto pelos pais, 
mesmo que seja para conversar sobre o pouco que se sabe, 
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sobre o que não se sabe, sobre as angústias do conhecido 
e do desconhecido, sobre a tristeza do abandono, sobre a 
alegria do encontro. Pode-se tentar preencher as lacunas 
existentes lançando-se suposições sobre o ocorrido a partir 
de pequenos indícios, fragmentos do que foi vivido, sonhos 
e fantasias, na restauração/construção compartilhada desta 
história. Se este processo gerar muita ansiedade para pais e 
filhos, eles poderão recorrer a profissionais especializados 
no assunto ou a grupos de reflexão. Nestes grupos, o con-
tato com pessoas que possuam problemáticas semelhantes 
possibilita a troca de experiências e a reflexão sobre fanta-
sias, ansiedades, preconceitos, mitos e segredos.
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Quem pode adotar? A resposta do Estatuto da Criança e do 
Adolescente é simples. Estão aptos a candidatar-se à adoção 
tanto homens como mulheres. Casados, solteiros, divorciados 
ou viúvos. Maiores de 18 anos e que sejam 16 anos mais velhos 
do que o adotado, excluídos seus irmãos ou avós. A condição 
socioeconômica não é determinante para invalidar uma 
candidatura à adoção, mas deve ser, no mínimo, estável.

Ao invés de se fazer essa pergunta, talvez fosse melhor questionar: 
Quais os requisitos para preencher a vaga no coração de uma 
criança e se deixar ser preenchido pela chegada dela? Em cinco 
capítulos, Adotando uma família – Histórias de encontros 
entre pais, mães e filhos se propõe a compartilhar experiências 
que ajudam a pensar sobre a adoção. Trazendo histórias que 
mergulham nos sucessos e insucessos de diferentes modelos 
de famílias, pais e futuros pais podem se informar a respeito de 
uma relação que têm sim suas particularidades. 

As narrativas foram escritas em formato de livro-reportagem, 
gênero literário e jornalístico. O objetivo de cada uma delas 
é ilustrar o dia a dia de famílias que adotaram crianças que 
são a maioria na fila de espera por um lar. Mas que, acima de 
tudo, são seres humanos em desenvolvimento, com qualidades 
e defeitos. E, às vezes, com histórias difíceis, que devem ser 
respeitadas, e não apagadas.

Assumir os erros e continuar na busca pelos acertos é o 
aprendizado que a construção de qualquer relacionamento 
exige, e com elas não é diferente. Porque são crianças, apenas 
crianças. Indivíduos em formação que precisam ser adotados 
e ensinados a adotar. Mais do que contar histórias que podem 
ser lidas na mídia e que emocionam, este livro se propõe a ser 
um canal de reflexão. Um instrumento para fazer pensar e que 
não tem para todas as perguntas uma única resposta. 


