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apresentação

PREFÁCIO

a pesquisa clínica a partir do método psicanalítico vem ganhando espaço 
nas universidades brasileiras e em outras instituições de produção de co-

nhecimento. assim, expande seu campo de interesse; partindo da compreen-
são psicanalítica do psiquismo humano, criam-se condições para um diálogo 
interdisciplinar e afirma mais uma vez seu potencial heurístico. devemos co-
memorar esse fato. este livro, que tenho a honra e o prazer de prefaciar, é um 
belo exemplo da importante contribuição que a pesquisa clínica em psicanálise 
pode oferecer para os diferentes campos da saúde e da vida em nossa socieda-
de, permanentemente em transformação.

embora meu impulso inicial seja destacar os méritos desta obra, que o lei-
tor poderá reconhecer desde o início, gostaria de assinalar, em primeiro lugar, 
a complexidade do tema abordado, o tumultuado percurso “do abrigo à família 
adotiva”. são dignos de destaque a abrangência da abordagem, que se expan-
de a partir da situação clínica apresentada inicialmente, assim como a serieda-
de e comprometimento científico da autora. distante de uma atitude esquiva, 
que buscaria contornar dificuldades e as aporias que enfrenta o psicanalista ao 
transitar pela delicada fronteira entre o trabalho clínico propriamente dito e a 
incidência de outras instâncias institucionais, no caso, a vara da infância e ado-
lescência (participante ativa no processo de adoção), Cynthia as enfrenta com 
determinação e rigor metodológico, tanto nas considerações clínicas como nas 
reflexões teóricas. exemplifico apenas um desses aspectos: o delicado manejo 
clínico em torno da temporalidade psíquica no contexto de um processo de 
análise e sua intersecção com os tempos objetivo e cronológico no processo 
de adoção. não se evidencia no trabalho uma clivagem entre o dizer e o fazer, 
ao contrário, o engajamento e implicação na tarefa clínica a conduzem a uma 
busca de compreensão das informações objetivas sobre as várias dimensões e 
instâncias presentes no processo de adoção e que, quando necessário, farão 
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Prefácio

parte integrante do processo terapêutico e serão trabalhadas no campo trans-
ferencial, com a criança ou os pais proponentes.

não é por acaso, então, que o modelo psicanalítico do qual se vale para 
instrumentalizar o seu trabalho clínico seja inspirado no psicanalista inglês do-
nald Winnicott, autor que dedicou uma especial atenção ao papel do outro e 
do ambiente na constituição da subjetividade infantil e seus impasses. o caso 
da menina Joana é a porta de entrada para o universo da ”adoção tardia”. as 
noções de holding e handling serão indispensáveis para o ”estabelecimento de 
uma relação de confiança”, condição necessária para enfrentar e lidar com a an-
gústia de separação e vivências traumáticas de difícil metabolização. 

também as noções de transicionalidade e paradoxo são mobilizadas pelo 
seu potencial heurístico metodológico e permitem elucidar e construir conjun-
tamente com os pequenos e suas famílias adotivas os momentos de passagem. 
Criar as condições para conter e ressignificar angústias arcaicas é um tecer ar-
tesanal inerente à tarefa do psicanalista, como bem destaca a autora ao falar 
que seu trabalho não se diferencia da nossa clínica cotidiana, já que o desam-
paro (Hilflosigkeit), como notara Freud, e a “solidão essencial”, nas palavras de 
Winnicott, são constitutivos de nossa existência. no entanto, há nas histórias 
de vida dessas crianças um potencial traumático inerente à descontinuidade 
da presença materna e do ambiente que merece uma atenção específica e re-
dobrada. aqui reside a importância para o clínico, e para todos os profissionais 
implicados no processo da adoção, da leitura atenta do universo singular des-
sas crianças ao qual a autora gradualmente vai-nos introduzindo, seja através 
da variedade de situações clínicas ou das problemáticas teóricas que aborda. 
andré green e silvia Bleichmar são outros psicanalistas que balizam conceitu-
almente o trabalho clínico de Peiter, na direção da transformação psíquica do 
traumático, este vivenciado e não inscrito numa rede simbólica, condenado à 
repetição e que poderá ganhar no contexto do trabalho clínico condições de 
simbolização.

há no livro momentos clínicos comoventes assim como outros de pene-
trante lucidez crítica face ao “senso comum” ou a certos preconceitos que per-
meiam nossa atitude social ou profissional em torno da adoção. destaco, nesse 
sentido, as fundamentais discriminações presentes nos capítulos: Abandono, 
desamparo e adoção e Prática de preparação de crianças para adoção no 
Brasil. neste último, uma atenção especial é conferida ao trabalho de mediação 
na transição entre a instituição e o novo lar, tarefa que não corresponde apenas 
ao psicanalista ou psicólogo, mas a todos os envolvidos no processo. Criar um 
clima que permita essa passagem e que possa conter o montante das expecta-
tivas e intensidades emocionais vividas por pais e criança é fundamental já que 
a transição é complexa e envolve elaboração de lutos, angústias de separação, 
medos e insegurança face ao desconhecido/conhecido.

o capítulo final deste trabalho, Revelar e elaborar, aponta para o corolário 
inseparável da trajetória narrada pela autora: não se trata da mera revelação dos 
fatos que irá conferir sentido e continuidade à vida da criança, mas sim a ajuda 
na possibilidade de assimilação psíquica daquilo que foi vivido.

antes de encerrar este prefácio, gostaria de comentar que conheço Cynthia 
Peiter e o trabalho do grupo acesso há alguns anos. tenho tido a oportunidade 
de discutir com esses colegas em vários contextos o trabalho que desenvolvem 
a partir de uma perspectiva psicanalítica implicada socialmente, em torno das 
complexas questões que envolvem a infância e a adoção no Brasil. vejo com 
profundo otimismo e admiração esse trabalho e os resultados obtidos, espe-
rando que inspire jovens analistas e terapeutas a enfrentarem com rigor meto-
dológico e sem preconceitos os desafios que uma clínica aberta à comunidade 
nos apresenta. 

Bernardo Tanis1 

1 Psicanalista, doutor em Psicologia Clínica – PUC/sP; Membro efetivo da sociedade Brasileira 
de Psicanálise de são Paulo e dos departamentos de Psicanálise e Psicanálise da Criança do 
instituto sedes sapientiae.
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apresentação à 2a edição

APRESENTAÇÃO À 2a EDIÇÃO

Com muito prazer recebo o convite para esta 2a edição: hora de revisitar este 
percurso e o faço agora muito afetuosamente. 
Quando escolhi o tema da preparação de crianças para adoção, desconhe-

cia e não imaginava dimensão que esses desenvolvimentos poderiam tomar. 
dizer que escolhi este tema talvez não traduza uma verdade. teria sido esco-
lhida? não sabemos muito bem como ocorrem tais encontros, mas penso em 
certa contingência que transita entre escolher e ser escolhida, e por que não 
dizer, entre adotar um tema de estudo e ser por ele igualmente adotada – como 
um par inseparável.

digo que talvez tenha sido escolhida, pois, se de início surgiu em mim um 
interesse no assunto, rapidamente tive o olhar interessado dos colegas a minha 
volta, no grupo acesso, que também se entusiasmavam com meus estudos, re-
troalimentando meu envolvimento. Quando levei a proposta de pesquisa para 
o instituto de Psicologia Clínica da UsP, percebi tratar-se de tema de interesse 
científico e de caráter inédito.

a publicação da 1a edição de meu livro trouxe significativa ampliação do 
campo de diálogos sobre este material atraindo interesses de muitos outros lu-
gares.

no meio psicanalítico, esses estudos têm sido pensados como uma abertu-
ra possível para práticas em circunstâncias fora do enquadre tradicional, como 
um exercício da “elasticidade” da clínica psicanalítica, ou do que hermann de-
nominou clínica extensa. 

o trabalho de preparação de crianças para adoção que apresento traz uma 
escuta psicanalítica que comporta peculiaridades: há uma demanda específica, 
uma expectativa de “preparação para adoção”, um prazo mais ou menos flexível, 
que se torna mais complexo pela urgência da colocação da criança na família. 
É também um tipo de trabalho peculiar com crianças, no qual não há pais di-

retamente implicados, sendo crianças trazidas para atendimento muitas vezes 
pela preocupação dos técnicos a seu redor. Para além disso, essa prática envolve 
muitas outras vicissitudes a serem exploradas, inclusive complexidades e limi-
tes do que pensamos sobre as reais possibilidades de “prepararmos” alguém 
para algo; sobretudo isto, ainda temos muito a pensar.

tive muitas oportunidades de discuti-lo com colegas que trabalham no 
desafiador âmbito do judiciário. tal demanda levou à inclusão deste livro na 
bibliografia de concurso público para psicólogos do judiciário, tornando-se 
leitura sugerida na capacitação de jovens psicólogos jurídicos. assim, surgi-
ram oportunidades ímpares que vêm novamente retroalimentar esses estudos 
sempre em desenvolvimento, e que, a partir de então, passam a se enriquecer 
pela experiência e pelo feedback dos colegas que atuam nos Fóruns. Palestras, 
cursos e supervisões têm sido, nesses anos, espaços muito profícuos de trocas. 
abre-se um campo de estudos muito valioso na interface com o âmbito jurídi-
co, quando trocas podem ser realizadas, em desafiante tarefa de articular expe-
riência clínica e teoria psicanalítica à prática da psicologia e a psicanálise no es-
paço do judiciário, em settings muito diferentes do espaço dos consultórios. tal 
possibilidade de diálogo permite a verificação constante de alcances e limites 
das possibilidades interventivas, em um exercício muito útil e estimulante para 
desenvolvimentos criativos de teoria e técnica psicanalítica quando ampliadas 
para uma “clínica extramuros”.

devo dizer que me sinto profundamente comprometida em reavaliar o ca-
bimento de minhas técnicas e teorias a cada contato com o trabalho do judi-
ciário, que sempre me causa admiração. tais interlocuções têm sido grande es-
tímulo para pensar no desenvolvimento de modos de articulações entre nossos 
conhecimentos sobre o que se passa com crianças nessas passagens e práticas 
interventivas possíveis e eficazes – nesse campo, tenho observado toda sorte 
de pequenos e grandes resultados.

Mas preciso mencionar também a interface com os próprios pais adotivos 
e candidatos à adoção, em grupos de apoio que costumam promover diálogos 
sempre produtivos, através dos quais posso ouvir reverberações dessas pes-
quisas.

Por todos esses motivos, vejo que este é um trabalho produzido a muitas 
mãos; uma composição realizada em enriquecedoras parcerias. 

aproveito este momento para agradecer a todos os coparticipantes dessas 
produções, em especial o grupo acesso, que em 2016 completou vinte anos de 
trabalho cada vez mais instigante.

desejo boa leitura e fico a espera de ouvir as ressonâncias que este traba-
lho vem provocar no leitor.
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este livro se dedica ao estudo da adoção de crianças maiores no Brasil, obser-
vando os movimentos psíquicos experimentados em sua passagem do abri-

go para a família adotiva. esse momento delicado e decisivo em suas histórias 
implica o viver e reviver de rompimentos de vínculos significativos que trazem 
ressonâncias na construção das novas ligações afetivas quando da chegada da 
criança na família adotiva.

Baseia-se na pesquisa realizada1 no instituto de Psicologia da Universidade 
de são Paulo, na qual, utilizando material proveniente da clínica psicanalítica 
com crianças, foram investigadas as angústias presentes no momento que im-
plica o difícil paradoxo entre vínculos e rupturas. esta pesquisa também permi-
tiu o aprofundamento técnico sobre modalidades de intervenção junto a crian-
ças nessa passagem, observando peculiaridades da clínica.

o interesse pelo tema surgiu de minha experiência com casos de adoção 
no Grupo Acesso – Estudos, Pesquisa e Intervenção em Adoção, no instituto sedes 
sapientiae, do qual sou membro desde 1996. 

o Grupo Acesso dedica-se a questões ligadas à adoção, com uma área de 
atuação bastante abrangente, envolvendo uma diversidade de situações clíni-
cas e institucionais, tendo a psicanálise como referencial teórico e clínico. aten-
demos pessoas interessadas em adotar; crianças abrigadas, em vias ou não de 
serem adotadas; crianças no período de transição dos abrigos até sua inclusão 
nas famílias; pais, crianças e adolescentes que apresentam alguma dificuldade 
frente às questões da adoção e, também, dolorosas situações, em que os pais 
adotivos não conseguem encontrar outra saída senão a devolução das crian-
ças. realizamos também produtivas parcerias junto a instituições como varas 
da infância e da Juventude e instituições de abrigo, acompanhando, de perto, 

1 Mendes, Cynthia L. Peiter C. Vínculos e rupturas na adoção: do abrigo para a família adotiva. são 
Paulo, 2007. dissertação de Mestrado. UsP.

APRESENTAÇÃO

diferentes momentos dos processos de adoção, tanto da parte dos pais como 
das crianças e adolescentes.

alguns casos chamam atenção neste trabalho. Circunstâncias em que a 
passagem para a família substituta ocorre de forma a impossibilitar o necessário 
processamento psíquico de mudanças tão cruciais, com vicissitudes que podem 
emergir no momento da transição para a família, ou até mesmo posteriormen-
te, através de sintomas trazidos ao longo da história familiar. essa exposição de 
crianças a experiências que podem ser compreendidas como abandono psíqui-
co desperta a necessidade de aprofundamento do tema.

dentro de um lugar clínico privilegiado para a apreensão do universo psí-
quico, a experiência com crianças atendidas em tais circunstâncias trouxe uma 
rica oportunidade de entrar em contato próximo com as angústias vividas nes-
se período de transição tão significativo. Uma dessas experiências foi escolhida 
para ser discutida na pesquisa realizada na UsP. a pesquisa, realizada no meio 
acadêmico, desdobrou-se na ampliação da clínica, abrindo novas perspectivas 
teóricas e clínicas para o trabalho com tais crianças e também em novas refle-
xões que busco compartilhar neste livro com um público mais abrangente. 

o ponto de partida do livro é a narrativa pormenorizada do processo tera-
pêutico de uma menininha em vias de ser adotada, e dos sensíveis movimentos 
experimentados: suas dores e os recursos encontrados para contorná-la no pro-
cesso terapêutico.

Proponho algumas reflexões despertadas pelo material clínico e espero que 
possam servir como estímulo para maiores interlocuções e desenvolvimentos. 

apresento considerações sobre o tema do abandono de crianças, indagan-
do sobre a propriedade do uso desse termo no plano psíquico e socioeconô-
mico e articulando-o com o conceito de desamparo essencial do ser humano, 
pertencente ao campo psicanalítico.

Procuro levantar questões que envolvem as perspectivas terapêuticas fren-
te ao caso pesquisado e acrescento outras ilustrações clínicas que nos apontam 
não somente para a complexidade do momento vivido por essas crianças ao 
chegarem à família adotiva, mas também para os recursos possíveis na clínica 
psicanalítica. 

a partir de observações clínicas delineia-se fundamental aspecto da técni-
ca no acompanhamento de crianças nessa trajetória, que aponta para a noção 
de transicionalidade como um recurso importante para a sustentação dos para-
doxos vividos. assim, surge um capítulo especial dedicado a discutir e estimular 
ponderações sobre perspectivas possíveis para o difícil e incipiente trabalho de 
preparação de crianças para adoção. 

sendo este um trabalho que se dirige principalmente a crianças maiores, 
proponho uma discussão sobre essa problemática, que evidencia um descom-
passo entre as necessidades das crianças disponíveis e o desejo dos pais, que 
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segundo as pesquisas existentes parece transitar entre discutíveis conceitos de 
altruísmo e narcisismo.

entre muitas discussões possíveis dou início a algumas ideias sobre a pre-
mente necessidade de reconstrução narrativa sobre as histórias de adoção. tais 
narrativas, que se constituem essenciais no percurso de todos os seres humanos, 
ganham sentido especial nas histórias de adoção que envolvem descontinuida-
des mais evidentes. Como observamos na clínica, os rompimentos presentes 
nas trajetórias de adoção ficam a espera de elaborações narrativas nada fáceis 
de serem realizadas. Proponho uma reflexão que destaca aspectos em que a 
tarefa de narrar a história da criança se entrelaça com a história vivida pelos pais 
adotivos eventualmente trazendo desafios a mais para esses pais. 

a proposta deste livro é apresentar observações clínicas sobre o universo 
psíquico das crianças ao longo dessa passagem de vida, objetivando promover 
recursos na busca de atenção e cuidados voltados às suas necessidades.

Penso que este material pode servir como estímulo a interlocuções entre 
profissionais de diferentes áreas afinadas com questões ligadas à adoção de 
crianças e, se possível, abrir e ampliar possibilidades de intervenção, de forma 
a beneficiar não somente as crianças, mas também pais adotivos e os próprios 
profissionais da área.

Por outro lado, desejo também que a exposição deste trabalho possa lan-
çar questões na busca pela ampliação do campo psicanalítico para experiências 
e demandas ligadas à uma realidade social de nosso país, em que possamos 
buscar formas de contornar desordens que nossa própria cultura proporciona. 


