Diversos

Título: Mães Abandonadas: a Entrega de um Filho em Adoção

Autor: Maria Antonieta Pisano Motta

Editora: Cortez

Sinopse: Esta obra lança um novo olhar, estímulos encorajadores, orientações precisas
capazes de mobilizar novas emoções, novas energias, num momento humanizante, de efetiva
solidariedade com relação a essas mulheres que, em meio a circunstâncias tão adversas,
verdadeiramente desestruturantes, foram capazes de lutar para preservar a vida e a
esperança.
Título: Adoção Doutrina e Prática
Autor: Eunice Ferreira Rodrigues Granato
Editora:Juruá
Sinopse: Esse amplo e dinâmico movimento nacional – das Associações e Grupos de Apoio à
Adoção – fortalecido e renovado, passa a contar com este precioso livro Adoção – Doutrina e
Prática, escrito pela Drª Eunice Ferreira Rodrigues Granato. Nele, encontraremos a adoção
contemplada e analisada em seus diversos aspectos, em suas múltiplas expressões, inserida
na história da humanidade e em sua evolução no Brasil, no antigo e no Novo Código Civil, e
também no Estatuto da Criança e do Adolescente. De uma forma clara e objetiva – com grande
conhecimento jurídico, decorrente de sua sólida formação, mas também com profunda
sensibilidade humana e social, conseqüência do seu engajamento na luta pelos direitos da
criança, a autora nos traz valiosos subsídios a respeito de assuntos tão polêmicos como os da
adoção internacional, da adoção por homossexuais, da adoção intuitu personae, da adoção à
brasileira e da adoção do nascituro, dentre outros temas que, pouco conhecidos do público em
geral, estão a exigir a realização de novos e aprofundados estudos e pesquisas nas diversas
regiões do país. Fernando Freire - Psicólogo – Representante da Associação Brasileira Terra
dos Homens – ABTH
Titulo: Adoção Transnacional
Autor TARCISIO JOSE MARTINS COSTA
Editora:Del Rey
Sinopse: O Direito de Família passa por uma profunda revolução neste final de século.
Acompanhando este momento de transformações, a obra analisa a adoção sob as luzes do
nosso direito positivo atual e também no amplo campo do direito comparado. De forma ampla e
objetiva, o trabalho oferece ao leitor uma visão histórica e universal do instituto, enriquecida por
importantes documentos normativos e programáticos. Um livro indispensável para os
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estudiosos e profissionais que atuam nesta área.
Título: Adoção, Tutela e Guarda
Autor GIOVANE SERRA AZUL GUIMARAES
Editora:Juarez de Oliveira
Sinopse: Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, as questões afetas ao
direito da infância e da juventude sofreram profundas alterações, provocando justificável
desatualização profissional daqueles que militam no cotidiano forense. Na primeira edição
deste trabalho, o autor, pretendendo contribuir com sua experiência profissional para a
atualização dos interessados, analisou detalhadamente os institutos da ADOÇÃO, TUTELA E
GUARDA, à luz da referida lei. Agora, com a entrada em vigor do novo Código Civil,
novamente há necessidade de atualização, que foi feita nesta nova edição da obra. Assim, esta
segunda edição trata da adoção, tutela e guarda de crianças e adolescentes, com a devida e
oportuna atualização no que se refere às normas do novo Código Civil aplicáveis e
considerando as do Estatuto da Criança e do Adolescente que continuam em vigor. O trabalho
tem grande importância para profissionais e estudantes, pois traz minuncioso estudo dos
institutos, contendo questões teóricas, jurisprudenciais e práticas, com exemplos de petições
iniciais e texto integral da legislação aplicável
Título: Adoção: Significados e Possibilidades
Autor LEILA DUTRA DE PAIVA
Editora:Casa do Psicologo
Sinopse: Leila Dutra de Paiva nos oferece um trabalho inovador que leva os conhecimentos
psicanalíticos ao contexto do judiciário. Contribui para a compreensão do complexo tema da
adoção respeitando a delicadeza e a singularidade de cada situação atendida. Salienta a
necessidade de permanentes questionamentos por parte do profissional que lida com o tema,
desconstruindo idealizações e preconceitos sobre os significados de maternidade e
paternidade. Aponta a importância da busca por concepções teóricas consistentes evitando o
cumprimento automático de regras e leis. Leila problematiza a concepção presente no
imaginário social de que a adoção , por se referir quase sempre a situações de abandono,
estaria relacionada diretamente a problemas e conflitos. Enfatiza a importância de um trabalho
que dê voz aos envolvidos e possibilite a expressão de opiniões e fantasias sobre a adoção e
suas vicissitudes. O livro traz uma valiosa reflexão sobre as questões da adoção ao abordar
pontos cruciais deste tema sob o olhar da psicanálise, mas também contribui para propiciar
questionamentos quanto aos limites e alcance de sua utilização no âmbito institucional. É
assim que Leila nos mostra que “ o trajeto que conduz à paternidade e à filiação é quase
sempre lento, sinuoso e repleto de ambiguidades, não somente nas adoções, mas em qualquer
vínculo paterno-filial
Título: Anjos sem rumo: aborto crianças de rua prostituição infantil
Autor: JANETE RODRIGUES RIBEIRO
Editora:DPL
Sinopse: Este livro retrata friamente a dura realidade das nossas crianças de rua, fala dos
abortos inconseqüentes praticados por jovens que se tornam adultos sem a maturidade
necessária, e da marginalidade e prostituição em que são envolvidos, como se fossem
mercadorias, tudo encoberto pelas vistas grossas de todos nós.
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Título: Crianças do Tráfico: um estudo de caso de crianças em violência
Autor: Luke Dowdney
Editora:7 letras
Sinopse: Este livro é o resultado de um estudo empírico feito por Luke Dowdney, baseado em
trabalho de campo sobre crianças e adolescentes envolvidos em confrontos armados nas
favelas do Rio de Janeiro. Ao tratar da questão da violência armada envolvendo crianças, o
autor pesquisa as causas, os dados em torno desta realidade e a relação destas crianças com
o tráfico de drogas nas favelas do Rio.
Título: Pais e Filhos por Adoção no Brasil
Autor: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber
Editora:Jurua
Sinopse: O trabalho de Lidia deve ser celebrado por suas muitas qualidades, com destaque à
competência acadêmica aliada à simplicidade com que conduz sua pesquisa e formula suas
conclusões. Mas, o que me parece principal, maior mesmo que a contribuição científica, é o
exemplo de humanismo presente em cada uma das suas inesgotáveis iniciativas. É isso que
impregna de intensa afetividade a sua obra intelectual, numa combinação de sabedoria que
torna o conhecimento imediatamente operativo. Sem dúvida, uma combinação que transforma
sua obra, além de rica ferramenta de trabalho, num exemplo inspirador para nossas práticas
éticas e políticas. Dr. Leoberto Narciso Brancher - Juiz de Direito da 3ª Vara da Infância e da
Juventude do Juizado Regional de Porto Alegre-RS, Presidente da Associação Brasileira de
Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude na gestão 1999/2001. Lidia
Weber é uma referência nacional sobre adoção. Seu livro PAIS E FILHOS POR ADOÇÃO NO
BRASIL constitui importante contribuição sobre um tema que atinge crianças, adolescentes e
adultos e toca os corações de todos os brasileiros. Drª Irene Rizzini Coordenadora da
CESPI/Universidade Santa Úrsula (Rio de Janeiro-RJ); Vice-Presidente da Childwatch
International (Oslo/Noruega).
Título: O filho por adoção um manual para crianças
Autor: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber
Editora:Jurua
Sinopse: Este "pequeno" livro dirigido a crianças é pequeno em tamanho, mas "grandioso" em
seu valor terapêutico. Ele constitui, também, um estímulo à adoção de crianças por nossas
famílias brasileiras. Cada frase retrata a importância da família, independentemente de sua
constituição, para a promoção do desenvolvimento emocional e afetivo das crianças,
particularmente daquelas que, por motivos diversos, tiveram que ser adotadas. Maria
Auxiliadora Dessen, Professora e Coordenadora do Laboratório de Desenvolvimento Familiar
do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, com pós-doutoramento pela
Universidade de Lancaster, Inglaterra, e pelo Instituto Max Planck para o Desenvolvimento
Humano, Alemanha. Lidia Weber foi a primeira profissional a unir teoria e prática na pesquisa
sobre os múltiplos aspectos da adoção em outras obras. Graças a ela hoje temos um quadro
bastante próximo da verdade sobre motivação e perfil de adotantes e adotados. Neste livro
dirigido aos filhos por adoção, a autora apresenta a sua contribuição para desvendar os mitos e
preconceitos da adoção, mostrando a importância do protagonismo da criança neste processo.
Amor, essa é a única moeda com circulação em todo o universo e está presente no processo
de adoção. Além de afirmar que contar a verdade é imprescindível, o livro indica a urgência de
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encontrar mecanismos capazes de romper com a realidade perversa da existência de tantas
crianças em abrigos. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, Juiz da 2ª Vara da Infância e da
Juventude de Recife-PE. Ex-coordenador Executivo Nacional do Projeto SIPIA, módulos II
INFOINFRA) e III (INFOADOTE), sendo autor da concepção jurídica de ambos os softwares.
Professor da cadeira de Direito da Criança e do Adolescente na Escola Superior de
Magistratura do Estado de Pernambuco – ESMAPE. Assim como as crianças não distinguem,
até pelo menos os 4 anos de idade, a condição financeira dos pais, importando-lhes antes sua
presença, o mesmo ocorre em relação à facilidade delas aceitarem novos amiguinhos, não os
distinguindo se adotados ou não, demonstrando que não têm qualquer preconceito
especialmente quando a ordem é brincar. O livro de Lídia demonstra, numa linguagem
acessível, que se pode criar uma verdadeira "cultura da adoção" no país, começando por
disseminar a importância da convivência familiar à todas as crianças, independente de sua
condição social, cor, etnia, crença religiosa. É a criança educando o adulto. A obra é didática,
necessária, contagiante pelas suas gravuras e mensagens, ganhando com ela a sociedade
brasileira. Marta Marília Tonin, Mestre e Doutora em Direito das Relações Sociais (UFPR);
Conselheira da OAB/PR, Representante do Conselho Federal da OAB junto ao CONANDA;
Professora e Coordenadora do Mestrado em Direito das Faculdades Integradas Curitiba.
Adotar é... Adotar não é apenas um ato de amor; Adotar não é apenas um ato de coragem;
Adotar é superar preconceitos; Adotar é vencer barreiras; Adotar é mudar mentalidades; Adotar
é ter uma nova percepção do mundo; Adotar é a capacidade de libertar os nossos espíritos, e
nos deixar ser adotados pelas nossas crianças e adolescentes que precisam de um lar. Cecília
Larroid Cardoso, Mãe por adoção, fundadora e ex-presidente do Grupo de Estudos e Apoio à
Adoção de Florianópolis – GEAAF; recebeu o prêmio "Mulheres de Destaque" do Clube
Soroptmista Internacional de Florianópolis pelo conjunto do trabalho desenvolvido em prol da
adoção
Título: DOCE ADOÇÃO
Autor: Luiz Schettini
Editora:Bagaço
Sinopse: Coletânea de textos que exprimem os principais pensamentos e sentimentos do autor
sobre pais e filhos adotivos.São orientações fundamentais - a essência sobre o processo
adotivo - acumuladas ao longo de trinta anos de vivência profissional-afetiva com crianças,
adolescentes e adultos envolvidos nas questões da adoção de filhos, registrados em seus
livros - compreendendo o filho adotivo, compreendendo os pais adotivos e adoção - origem,
segredo e revelação
Título: Diálogos sobre adoção
Autor: Maria Tita Ducatti
Editora:Casa do Psicologo
Sinopse: dificuldade que caracteriza sobremaneira essa aventura. Embora todos os humanos
sejam parte de uma, é mister que se questione o que de nossos registros podem influir em
nossas análises. Jamais poderemos realizar, de forma neutra e objetiva, os resultados de
nossas observações. Esse tema atormenta aqueles que laboriosa e bravamente se lançam a
executá-lo. Eventualmente parecem existir falhas em se compreender o que seja um bebê. Da
mesma forma pode-se estender o argumento aos pais assim como às famílias, ao casal,
gestação, maternagem.
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Com esse intuito surge a necessidade de uma definição mais técnica que se possa aplicar a
esses conceitos sem que se caia nos jargões científicos muito caros de modo geral a quem
entende que apenas o conceito definitório incompreensível se explique por si mesmo.
Esse livro objetiva de maneira clara, dentro do possível, ser útil a todos os que se interessam
pelas questões nele contidas, o que abrange desde trabalhadores sociais, professores que se
vêem obrigados a conversar com os pais de seus alunos, profissionais de saúde como
pediatras e outras especialidades, como também a todos os que se interessem pelo assunto,
pais e filhos, a fim de melhor poder cooperar para a redução das angústias que sempre surgem
nesses casos. Tem ainda como meta secundária trabalhar rumo a uma melhor compreensão
dos processos adotivos, visando colocá-los da forma menos preconceituosa possível sem que
se neguem as situações que de fato compõem essa modalidade de filiação.
Pode ainda ser visto não apenas como mais um livro afeito apenas aos técnicos mas antes
como um diálogo em que as angústias são comuns, um lugar de encontro entre emoção e
razão.
Título: Destinos de Criança: adoção, família,trabalho social
Autor: FRANCOISE DOLTO
Editora:Martins Fontes
Sinopse: Françoise Dolto aborda aqui os temas essenciais dos limites dos papéis respectivos
de todos os que lidam com as crianças e suas famílias, dos limites do poder do adulto sobre a
criança, da necessidade das castrações simbólicas e do papel do desejo na dinâmica do
indivíduo. É numa relação dialética com as próprias pessoas que, envolvidas no trabalho
social, têm a tarefa de dar a essas crianças em sofrimento um meio tutelar que as apóie para
viver respeitando sua história que Françoise Dolto elabora uma verdadeira ética do trabalho
social e, além disso, uma ética do desejo.
Título: Adoção uma historia de espera e amor
Autor: Vera Miranda Gomes
Editora:Juruá
Sinopse: Livro ilustrado destinado a crianças e adultos, em cores, com história ligada à filiação
adotiva. Destina-se a apoiar a integração do menor no seio de sua nova família,
proporcionando-lhe pleno equilíbrio e desenvolvimento psicológico
Título: Aspectos Psicológicos da adoção
Autor: Lidia Natalia D. Weber
Editora:Juruá
Sinopse: "Para mudar preconceitos o caminho principal passa por indentificá-los e, então falar
deles, informar, mudar". Essa afirmativa é da própria autora deste livro, a consagrada
pesquisadora Lidia Natalia Dobrianskyj Weber que, com seu trabalho, tem trazido contribuição
inestimável para todos que militam na causa da adoção Sabemos que a adoção é um ato de
amor, do transbordar do afeto, de um casal ou de uma pessoa, que deseja acolher uma criança
que também lhe trará amor. Mas é preciso conhecer as dificuldades que permeiam a adoção
para que possamos conduzi-la satisfatoriamente. Saber que não tratamos com papéis números
mas com seres humanos, que terão suas vidas direcionadas em um outro sentido, dependendo
e nossa intervenção Ter consciência de que todos os profissionais que trabalham na causa da.
adoção além do amor, da dedicação, devemos ter uma postura científica para obterem os
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resultados desejados de promover o bem estar das pessoas envolvidas no processo adotivo.
Eunice Ferreira Rodrigues Granato
Doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie
Presidente do Grupo de Apoio à adoção de Itapetininga (SP)
O olhar da psicologia que a autora lançou sobre a adoção de forma científica e afetiva,
representa. um marco para quem lida com este tema no dia a dia e para os estudiosos do
assunto. Esta obra traz subsídios preciosos; para a implementação de trabalhos preparativos
das crianças e adolescentes candidatos a adoção bem como para preparação dos respectivos
candidatos a pais adotivos. Por outro lado, resgata o papel do psicólogo no processo da
adoção que normalmente vinha sendo chamado a intervir a nível clínico apenas quando
surgiam os problemas supostamente atribuídos A adoção até por falta de preparação
condizente
Título: Caminhos da adoção
Autor: Claudia Fonseca
Editora: Cortez
Sinopse: A autora questiona a idéia de que a família seja uma instituição descartável. Em seu
estudo feito com crianças de classes populares, ela chama a atenção para um tipo de familia
que consolida seus laços consanguineos, apesar da dissolução dos laços conjugais.
Titulo: Crianças, adolescentes e nós
Autor: CHRISTIAN GAUDERER
Editora: Revinter
Sinopse: Christian Gauderer é um profissional inquieto que usa toda sua competência e
experiência no campo da psiquiatria infantil para abraçar as posturas mais avançadas, não
enjeitando polêmicas que surjam em seu caminho. Acompanhar o caminho de suas reflexões é
necessário, para que possamos compartilhar seu temperamento desbravador
Título: Da adoção Teoria Legislação Jurisprudência Prática
Autor: Othon Zei Amaral Santos
Editora: BESTBOOK EDITORA DIS
Sinopse: Dentre os temas abordados neste livro estão: adotante portadora do vírus da AIDS,
alimentos, assento de nascimento, colocação em família substituta, deserdação, falecimento do
adotante, filho adotivo pré-morto, inequívoca intenção de adotar, inventário, investigação de
paternidade, legitimação adotiva, mãe alcoólatra, maior de dezoito anos, morte, pátrio poder,
preexistência à adoção, sucessão.
Título: Da guarda, da tutela, da adoção
Autor: MARCO AURELIO S. VIANA
Editora: Del Rey
Sinopse: O livro traz uma visão prática dos institutos que aborda, ensejando ao advogado e ao
magistrado respostas prontas e objetivas sobre as questões que venham a surgir. O estudo do
Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito à guarda, tutela e adoção, é feito
com profundidade, abordando sensíveis e significativas modificações ocorridas no pátrio poder.
Distingue a família natural da família substituta, o processo para obter a tutela prevista no
Estatuto e os recursos. Examina a competência do juiz de menores e do juiz de família.
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