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Este projeto visa à realização de um fórum de debates, tendo como
ponto de partida um tema que permeia toda a obra Vínculos: a adoção.
O trabalho será realizado em três etapas. Num primeiro momento, os
alunos serão estimulados a ler a obra na íntegra. A seguir, será propos-
ta a leitura de textos abordando diferentes aspectos que envolvem o
tema adoção. A terceira etapa, por fim, refere-se ao fórum de debates
propriamente dito, em que os diferentes grupos apresentarão suas con-
clusões e debaterão as questões colocadas pelos demais colegas de classe.

Motivação para a leitura

1. Divida a lousa em quatro partes e transcreva as epígrafes de aber-
tura das quatro partes do livro (se achar necessário, pergunte aos
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alunos se eles sabem o que é epígrafe e, em caso negativo, orien-
te-os a consultar um dicionário):

As crianças crescem tanto, e continuam
tão jardim, mas tão jardim na tarde rubra.

(Carlos Drummond de Andrade — p. 7.)

Quero fugir ao mistério
Para onde fugirei?
Ela é a vida e a morte
Ó dor, aonde me irei?

(Fernando Pessoa — p. 27.)

Havia de chorar, se adivinhasse
que há lágrimas que correm pela face
e outras que rolam pelo coração!

 (Guilherme de Almeida — p. 49.)

Minha mãezinha de amor,
aparece de vez em quando:
para veres que és sempre amada
e dizeres se algum dia nos encontraremos.

(Cecília Meireles — p. 75.)

Em seguida, deixe que os alunos falem livremente sobre o que lhes
vem à mente ao lerem esses versos, sabendo que eles foram esco-
lhidos por um autor para a abertura das partes de um livro. Escreva
essas impressões sob cada epígrafe. Certamente, os alunos dirão
palavras relacionadas à infância, ao se referirem à primeira epígrafe;
à dor e ao sofrimento, ao se referirem às epígrafes dois e três; e à
relação mãe e filho, ao se referirem à epígrafe quatro.

2. Peça-lhes, então, que comecem a ler a obra Vínculos e que, du-
rante a leitura, verifiquem se acertaram quando tentaram “adivi-
nhar” o tema abordado em cada parte do livro.
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Do texto ao contexto: a adoção

3. Depois que a turma tiver lido o livro, divida-a em grupos e distri-
bua cópias dos textos abaixo para cada um deles. Em seguida,
peça-lhes que leiam os textos com atenção, debatam-nos e esco-
lham um dos temas para pesquisa mais aprofundada. Os resulta-
dos dessa pesquisa deverão ser apresentados na conclusão dos
trabalhos deste projeto.

• Crianças mais velhas:
O universo de casais que procuram por crianças brancas e recém-
nascidas ainda representa 80% do total de candidatos. Isso leva a
uma espera que pode chegar até a cinco anos. O preconceito, de
acordo com os especialistas, começa a ser derrubado quando os
casais começam a ser convencidos de que nem sempre adotar uma
criança recém-nascida é o melhor caminho. O argumento é o de
que uma criança adotada quando bebê tende a idealizar como te-
ria sido a vida com os pais biológicos, ao contrário das crianças
adotadas quando mais velhas, que sabem que estão realmente em
melhores mãos com a nova família.

• Não separação de irmãos:
Os irmãos Theo, Paula e Fernanda tinham tudo para “encalhar”
em um orfanato. Primeiro, seu parentesco: numa adoção judicial,
procura-se não separar irmãos. Outro problema é que as meninas
tinham três e seis anos, respectivamente, o que gera insegurança
nos candidatos a pais. No entanto, foram adotados pelo apresen-
tador Gerson de Abreu, de 33 anos, e sua esposa Patrícia, de 30
anos. [...] Os dois fogem às regras pois nada impedia que tivessem
seus próprios filhos.

(O Estado de S. Paulo, 28/2/1998. Suplemento Feminino.)
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• Contar ou não contar:
Os integrantes do grupo Acalanto recomendam que a adoção seja
revelada ao filho logo que comece a entender as coisas, por volta
dos dois anos. “Sugerimos que falem sempre a verdade, destacan-
do os aspectos positivos”, afirma Cyntia dos Santos Miranda, pre-
sidente do Projeto Acalanto. Dessa forma, ele percebe que ser ado-
tado é um adjetivo qualificativo e não pejorativo.

(Adaptado de: O Estado de S. Paulo, 28/2/1998. Suplemento Feminino.)

• Racismo:
Outro problema que atravanca as adoções é a diferença de raças
entre os candidatos. Perdem, é claro, crianças negras e mulatas,
que acabam “encalhadas” nas instituições. Isso quase ocorreu com
Ana Tereza Aparecida dos Santos, de 10 anos. Depois de abando-
nada pelos pais, em Piçarras, Santa Catarina, teve dificuldade de
ser adotada: tinha seis anos e era negra.
“Acho bom falar ao jornal, pois posso ajudar outras crianças iguais
a mim”, diz ela, que, hoje, aos 10 anos, tem mãe — a administra-
dora de empresas Maria do Carmo dos Santos, de 47 anos — que
mora em São Paulo. “A assistente social me disse, por telefone,
que a criança tinha um ‘probleminha’; era feia e negra”, conta a
mãe. A moça desconhecia que Maria do Carmo também era negra.
“Indagaram se eu queria ver uma foto, mas respondi que não
estava comprando uma mercadoria.”

(Adaptado de: O Estado de S. Paulo, 28/2/1998. Suplemento Feminino.)

• Licença-maternidade:
A outra medida aprovada pelo Congresso Nacional sobre o tema
adoção é a que estabelece a licença-maternidade para as mães
adotivas. O projeto estabelece patamares para a licença. Assim,
uma mãe que adotar uma criança com menos de um ano terá 120
dias de licença. Para a adoção de crianças com idade entre um e
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quatro anos o período será de 60 dias, e de quatro a oito anos a
licença-maternidade terá 30 dias. [...]

afetivos.

Fórum de debates

4. Organize com seus alunos as carteiras em forma de círculo. Cada
grupo apresentará as questões levantadas e as conclusões a que che-
garam a respeito do assunto. Estabeleça um tempo para que essas
questões sejam debatidas por toda a turma. Para finalizar, os alu-
nos poderão lhe entregar um relatório final com as principais
ideias debatidas e a avaliação da atividade.
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A senadora Marina Silva, salientou que a licença-maternidade
não tem apenas o objetivo de recuperar a saúde física
da mãe que acabou de dar à luz. Para a parlamentar, que foi
relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, o período
em que a mãe permanece ao lado do filho nos primeiros tempos de
convívio serve também para dispensar os cuidados necessários à
criança (entre eles a alimentação) e também para reforçar os laços

(http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/noticias/article.
php?storyid=703)
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