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No final de 2004, estimulada por minha mãe adotiva e meu 

marido, iniciei uma investigação judicial sobre minhas raízes. Aos 
poucos, estimulada por essas pessoas muito próximas e queridas, 
permiti-me admitir o quanto a curiosidade a respeito do meu passado 
era latente em minha vida. 

Assim, dei início a uma busca que durou 60 dias. Durante 
esse período todo fui acompanhada por uma psicóloga do Poder 
Judiciário, que, com muita propriedade, soube guiar-me 
emocionalmente no desbravamento do meu passado. 

Desde o princípio, fui incitada a escrever. Escrever tudo o 
que eu sentia e estava vivenciando, pela simples razão de que, em 
escrevendo, melhor ordenaria meus pensamentos e as experiências 
vivenciadas na busca pela minha mãe biológica. 

Sentei na frente do computador e comecei a colocar minha 
alma no papel. Fui surpreendida com o que escrevi, na medida em 
que as horas passavam, o texto crescia, e parecia que havia muito 
mais a ser dito. No primeiro dia foram 12 horas de produção 
intelectual. E assim sucessivamente, descobrindo a cada novo dia 
uma faceta nova a ser revelada e explorada, quiçá, até dentro de 
mim. 

Ao final dessa experiência reveladora, quando nada mais 
havia a ser feito, o resultado foi o testemunho de uma história de 
vida real: protagonizada por mim, dividida com alguns, e não 
conhecida pela maioria. Daí surgiu a idéia de tornar esse pedaço da 
minha vida público, com todas as digressões mentais que fiz no 
período, todos os questionamentos existenciais que acompanham um 
filho adotivo, e todo o aprendizado que uma vida de muito amor 
proporcionou. 

O relato traça um paralelo entre o significado da procura do 
passado e os alicerces morais e espirituais recebidos da família 
adotiva. 

O livro ADOÇÃO: DUAS MÃES PARA UMA VIDA, nada 
mais é do que um estímulo para quem queira adotar dar o primeiro 
passo, um exemplo de aceitação para outros filhos adotivos, e uma 
direção para aqueles que os têm não temerem a verdade jamais. 

É com esta intenção que convido todos a mergulhar nessa 
história, na qual acontecimentos têm data e lugar, pessoas têm nome 
e história, e a experiência de cada um desses personagens é o retrato 
da realidade. 
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