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A.1
Freire, Fernando. Abandono e adoção; contribuição para uma cultura de adoção. Curitiba:
Terre des Hommes, 1991.
O livro aborda a questão da adoção que não pode ser entendida dissociada do
abandono. Para isso, o organizador reúne textos de diversos autores que trazem as
implicações na vida da criança quando esta é abandonada e/ou adotada.
O objetivo central deste livro é reunir as diversas experiências existentes para
alcançar uma visão do conjunto de problemas colocados pelo abandono e pela adoção. Com
abordagens distintas, jovens adotados, pais adotivos, psicólogos, assistentes sociais, juizes
e promotores de justiça analisam os efeitos perversos do abandono, as possibilidades,
riscos e limites da adoção em suas diferentes fases. Estes colaboradores oferecem
subsídios preciosos para a luta contra a marginalização social, além de encorajar a
desenvolver uma cultura de adoção.

A.2
Vargas, Marlizete Maldonado. Adoção tardia; de família sonhada à família possível
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.

O livro aborda a questão do difícil processo de adoção de crianças maiores de 2
anos, pois muitas crianças permanecem esquecidas em instituições e, muitas vezes,
consideradas “inadotáveis” por não serem mais os recém-nascidos tão desejados pelos
adotantes.
O objetivo central é mostrar as dificuldades da adoção de crianças maiores, já que
esta, demanda grande capacidade de entrega e aceitação, além de mostrar também as
possibilidades de êxito decorrentes de uma preparação e um acompanhamento adequado e
específico que se instala a partir da formação de um novo grupo familiar. Para tais fins, a
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autora relata uma série de experiências em que se baseou para escrever esse livro e outras
pesquisas.

A.3
Schettini Filho, Luiz. Compreendendo o filho adotivo (2ª edição).Recife: Edições Bagaço,
1995.
O livro aborda a questão da adoção e os problemas comportamentais que os filhos
apresentam ao longo da convivência com a família adotante. O autor aborda as dificuldades
e tentativas de solução para os problemas comuns a quem vive o processo de adoção de
filhos, além de apontar os medos e fantasias que ocorrem em cada momento da adoção, os
motivos que levam uma família à adoção, a necessidade do filho ser amado, percebido e
compreendido, enfim, ser efetivamente adotado.
O objetivo central do livro é dividir as reflexões sobre o sentido da adoção,
apresentando o testemunho da experiência pessoal e profissional do autor e sugerir
condutas que auxiliem pais e profissionais que lidam com a criança adotada.
Temas abordados: os bloqueios psicológicos à gravidez, a decisão de adotar,
conceitos e preconceitos, a idealização do filho adotivo, a escolha, idade ideal, momento
ideal, a questão da aparência, processo afetivo, processo de relações interpessoais, os pais
e os sofrimentos dos filhos, a evolução psicológica, a personalidade do filho adotivo, a
adolescência do filho adotivo, questionamentos, síndrome de rejeição, o fantasma da
origem, dizer ou não dizer, quando e como dizer, reações dos filhos no contato com a
verdade.

A.4
Berthoud, Cristiana Mercadante Esper Filhos do coração Taubaté: Cabral Editora
Universitária, 1997
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O livro é a publicação do mestrado da autora em que ela aborda a questão do
complexo processo de adoção, além da necessidade de muitas crianças da experiência da
vida em um núcleo familiar para que construam um sentido de identidade e de confiança no
mundo.
O objetivo central é demonstrar através de uma pesquisa científica que as relações
afetivas entre pais e filhos adotivos, especialmente a relação dual que inicialmente se
estabelece em uma família (relação mãe-filho), pode ser tão gratificante e saudável quanto
em famílias biológicas. Para tal fim a autora aborda a teoria do apego e as implicações desta
com a problemática da adoção.

A.5
Dobrianskyjweber, Lídia Natalia Laços de ternura – pesquisas e histórias de adoção
Curitiba: Santa Mônica, 1998.

Este livro aborda a questão da adoção fornecendo informações para todas as
pessoas que estejam envolvidas de alguma forma com a adoção de uma criança: pessoas
que pretendem adotar uma criança, pais e filhos adotivos, irmãos adotivos, pessoas
preocupadas com os problemas das crianças sem famílias, profissionais, legisladores e etc..
Desta forma, o objetivo do livro é tratar o tema da adoção de forma abrangente. Para tal fim,
a autora aborda os seguintes temas: o abandono da criança, acolhimento provisório da
criança abandonada em instituições, a preparação e o processo de adoção, a relação entre
e criança adotada e os diversos membros da família adotiva, as variações históricas e
culturais na forma de encarar a adoção. Além disso a autora apresenta diversos
testemunhos de pessoas que já estiveram envolvidas em uma adoção, a cópia da legislação
brasileira, os direitos das crianças e endereços de instituições que trabalham com adoção.
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A.6
Maldonado, Maria Teresa Os caminhos do coração; pais e filhos adotivos.

São

Paulo:Saraiva, 1995.
O livro aborda os anseios, as esperanças, os temores e as dúvidas mais comuns nas
famílias com filhos adotivos. Para alcançar este objetivo, a autora se utiliza dos seguintes
aspectos: abandono, infertilidade, a espera do inesperado, pais e filhos que se adotam,
dúvidas: dizer ou não dizer, medo dos pais e dos filhos, pena, incerteza, amor e raiva, redes
de apoio.

A.7
Carvalho, Sônia Regina e Ferreira, Márcia Regina Porto 1º guia de adoção de crianças e
adolescentes do Brasil.São Paulo: Winners Editorial, 2000

O guia traz informações objetivas sobre a adoção, uma reflexão sobre a preparação e
as conseqüências da decisão de adotar, utilizando-se dos princípios estabelecidos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).
O objetivo central é aprofundar a discussão sobre adoção apontando as dificuldades e as
possíveis soluções desse processo. O guia fornece uma série de conceitos, idéias e
situações que os pais adotivos devem saber previamente, para que a decisão de assumir a
paternidade e maternidade de uma criança seja madura e consciente. Esse guia procura
também fazer uma reflexão sobre a cultura da adoção no Brasil.
Temas abordados: quem pode adotar e quem pode ser adotado, o processo de adoção
passo-a-passo, intuito pessoal e adoção pronta, pátrio poder, registro ilegal de paternidade
ou “adoção à brasileira”, adoções que exigem atenção especial, adoção internacional,
formas alternativas de convívio familiar, abrigos, instituições, associações e grupos de apoio
à adoção, assistência social e adoção no Brasil, abandono, adoção no ECA e as principais
varas da infância e da juventude no Brasil.
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A.8
Schettini Filho, Luiz Adoção: origem, segredo e revelação.Recife: Bagaço, 1999.
Neste livro são apresentados os três estágios da biografia de um filho adotivo –
origem, segredo e revelação. O autor levanta a importância de se considerar a história
anterior à adoção e da revelação da mesma ao filho, apontando o problema de manter em
segredo a questão.

A.9
Freire, Fernando Abandono e adoção; contribuição para uma cultura de adoção II
Curitiba : Terre des Hommes, 1994.
O livro apresenta uma coletânea de textos abordando não só a parte
técnica/conhecimento, mas mostra também a sensibilidade inerente ao processo tanto do
foco dos técnicos afins como de pais e filhos adotivos.
O objetivo maior do livro é, pelo conhecimento aprofundado, tornar a adoção um
terreno específico de análises, pesquisas e principalmente, ação social organizada, para
atuar permanentemente, estimulando o surgimento de novas vocações adotivas e criando
novos métodos para lidar com a infância abandonada.

A.10
Freire, Fernando. Abandono e adoção: contribuição para uma cultura de adoção III. 20ª
edição. Curitiba : Terra dos Homens, 2001.
O terceiro volume da série “Abandono e Adoção” reúne as diversas contribuições
publicadas nos boletins “A adoção em Terre des Hommes” e mais recentemente, no “Uma
família para uma criança” e tem como objetivo centrar o de proporcionar ao leitor subsídios,
elementos de reflexão, instrumentos de ação para o trabalho em defesa do direito
fundamental à convivência familiar e comunitária.
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A.11
Organizadores: Filho, Luiz Schettini; Schettini, Suzana Sofia Moeler.Autores: Motta, Maria
Antonieta Pisano; Granato, Eunice Ferreira Rodrigues; Souza, Hália Pauliv de; Filho, Luiz
Schettini; Vargas, Marlizete Maldonado; Dias, Cristina Maria de Souza Brito; Feijó, Olavo
Guimarões.Adoção: os vários lados dessa história. 1ª edição, Recife: Bagaço. 2006
O presente livro, numa intenção profilática, contém idéias e pensamentos de vários
autores a respeito dos aspectos psicológicos, jurídicos, pedagógicos e, inclusive teológicos
e insere a esperança de contribuir com novas reflexões a respeito do processo adotivo.

A.12
Oliveira, Rita C.S. Quero voltar para casa: O trabalho em rede e a garantia do direito à
convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes que vivem em abrigos. São
Paulo: AASPTJ. 2007
As páginas deste livro têm o objetivo de nos conduzir ao coração da reintegração
familiar. Um caminho que começa no abrigo, para melhor entender quem são as crianças e
os adolescentes que lá vivem, o porquê delas se encontrarem em abrigo e o que falta para
que tenham convívio familiar; passa pelo grande universo das instituições que giram em
torno do abrigo: - o Poder Judiciário, o Ministério Público, os Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, os Conselhos Tutelares; e chega ao fim com uma reflexão sobre
a reintegração familiar e a necessidade dos abrigos preservarem os vínculos familiares.

A.13
Mccreight, Brenda. Parenting your adopted child. How to overcome the unique challenges
and raise a happy and healthy child. Oakland:New Harbinger Publication, 2002.
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O livro se propõem a prover à aqueles que pretendem adotar crianças mais velhas
(acima de dois anos) a lidar e com as dificuldades e desafios de ser pais, incluindo o
estabelecimento de laços afetivos, shock cultural, síndrome alcoólica fetal, comportamentos
agressivos, luto e hiperatividade. Através de uma linguagem fácil e acessível os pais, e
profissionais que trabalhem nesse ramo, aprendem passo a passo como identificar na
criança suas necessidades individuais, a criar um lar suportivo e desenvolver as habilidades
necessárias para o crescimento.

A.14
Peiter,

Cynthia.

Adoção

–

Vinculos

e

rupturas:

Do

abrigo

à

família

adotiva.

São Paulo:Zagodoni. 2011.
Este livro traz o olhar da clínica psicanalítica com crianças para o momento de sua
transição do abrigo para a família adotiva. Aponta para as possíveis angústias vividas, que
remetem a lutos ligados a figuras de seu passado e a premente necessidade de uma
apropriação da família permeada por elementos de transicionalidade. Assim, busca
proporcionar reflexões no cuidado com as crianças em processo de adoção, tanto por parte
dos profissionais como dos pais adotivos.
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