
Construindo uma 
família adotiva saudável

Dez fatores para o sucesso 



1º fator:

As famílias adotivas saudáveis têm uma noção 

clara e honesta das suas motivações para adotar.



Motivações

Sucesso

Gostar de 
parentar

Ajudar a 
comunidade

Ajudar uma 
criança/família

Frustração

Alguém para 
brincar com o 

filho

Salvar o 
casamento

Companheirismo



2º Fator:

As famílias adotivas saudáveis reconhecem as 

vantagens e os desafios de se construir uma 

família através da adoção. 

Vantagens??

Desafios??



As respostas dos pais adotivos aos 

desafios da adoção

•Eles negam as diferenças

•Eles insistem nas diferenças

•Eles reconhecem as diferenças

Shared Fate

H. David Kirk



3º Fator:

As famílias adotivas 

saudáveis sabem da 

importância de se criar um 

ambiente familiar que lida 

abertamente com as 

especificidades da adoção



As Sete Questões 

Básicas

Luto e Perda

Controle

Rejeição/

Abandono 

Vergonha e culpaConfiança

Identidade

Lealdade 



O impacto da presença 

psicológica

A existência simbólica de um 

indivíduo, na percepção de outros 

membros da família, de forma a 

influenciar pensamentos, emoções, 

comportamentos, identidade ou união 

do restante dos membros da família…

Dra. Deborah Fravel



4º Fator:

As famílias adotivas 

saudáveis entendem 

os estágios de 

desenvolvimento 

impactados pela  

adoção.



• Pratica a história

• Coleta informação0-3 
anos

• Pensamento
concreto

• A história do 
papagaio

• O pensar mágico

3-7 
anos



•Entende a história

•Preocupação com o 
que é justo

•Pode ir para o 
“subsolo”

8-11 
anos

•Preocupações com a 
identidade

•Deseja o controle

•Procura independência

•Com raiva e confuso

12-15 
anos



• Problemas com 
intimidade

• Medo de emancipação

• Considera a procura

16-18 
anos

• Estabelece a 
independência

• Ambivalência em relação
à família biológica

19 + 
anos



5º Fator:

As famílias adotivas saudáveis 

desenvolvem habilidades de 

parentalidade cientes do trauma porque 

elas entendem o impacto que o trauma 

tem no seu filho.



O trauma é uma experiência que ameaçadora ou é extremamente 

assustadora, para a criança  ou para alguém com quem ela se importe, 

que sobrepõe a capacidade da criança de lidar com as situações. 

Trauma



O QUE TEM DE ERRADO COM 

VOCÊ?

O QUE 

ACONTECEU 

COM VOCÊ?



6º Fator: 

As famílias adotivas 

saudáveis são cientes dos 

desafios relacionados ao 

vínculo  na adoção e estão 

dispostas a aprender 

habilidades de construção 

do vínculo. 



Três maneiras de promover 

o vínculo

Ciclo da Excitação/Relaxamento

Interações positivas

Reinvidicação



O ciclo de Excitação/Relaxamento de Fahlberg

A criança fica 
agitada

A criança expressa 
a necessidade

Os pais atendem à  
necessidade

A criança relaxa 

A criança 
desenvolve a 

confiança com o 
tempo



A educação responsiva 

ensina

O mundo é 
seguro

O mundo é 
previsível

Eu mereço
cuidado

Empatia
Auto-

regulação
Linguagem

Causa e 
efeito



Ciclo das interações 

positivas

Os pais iniciam trocas 

sociais emocionais e 

afirmativas.



Reinvidicação 

é...

… o processo de 

assimilar a criança na 

famíla e ajudá-la a sentir-

se parte da família.



Comportamentos de 

reinvidicação

Enviar anúncios da 
adoção

Novas fotos de 
família

Apresentar a 
criança como 
“meu filho”

Plantar uma 
árvore para 
simbolizar a 

adoção

Envolver a criança 
no planejamento 

de eventos 
futuros

Ensinar as 
tradições 

familiares à 
criança



7º Fator: 

As famílias adotivas saudáveis entendem a 

importância de conversar com a criança sobre 

o passado. 



O que é mais importante para 
prever resultados positivos?

Abertura estrutural

• Contato entre a família 
biológica ou acollhedora com  
a criança a ser adotada.

• A natureza deste contato é 
um contínuo que inclui: 
cartas, e-mails, ligações ou 
mensagens e visitas. 

Abertura comunicativa

• Como a família conversa com a 
criança sobre a adoção, o passado 
da criança e a sua família biológica. 

• A habilidade da família adotiva de 
responder às perguntas da criança. 

• A habilidade da família adotiva de 
iniciar conversas sobre a história da 
criança e da sua família biológica.



8º Fator:

As famílias adotivas saudáveis exploram as 

necessidades culturais de seus filhos e se 

esforçam para atendê-las.



Uma criação 

transcultural

Cuidar de uma 

criança que viveu numa 

cultura diferente dos 

pais. 

Uma criação transracial

Cuidar de uma criança que é de uma raça 

diferente dos pais. 



Ajude a criança a manter um 
senso positivo de si 

Fique atento a preconceitos 
e descriminação

Não hesite em falar sobre 
questões raciais



9º Fator:

Pais adotivos saudáveis entendem e 

antecipam quando questões relativas à 

adoção podem ter gatilhos que criam crises. 



Gatilhos

Aniversários

Aniversários de 
separação

Gatilhos de trauma

Feriados

Uma mudança

Divórcio

Mudança de uma série 
para outra na escola

Crises médicas (da criança 
ou dos pais

Adição de uma nova 
criança na família

Adolescência

Formatura do Ensino 
Médio

Noivado ou casamento

Gravidez ou nascimento 
de uma criança

Crise da meia idade

Morte dos pais adotivos



10º Fator: 

As famílias adotivas saudáveis encontram um 

equilíbrio entre controle excessivo ou insuficiente 

dos pais. 

Causas de excesso de 
controle

• Problemas de controle 
da criança

• A raiva, culpa ou 
vergonha dos pais

• Falta de conhecimento 
sobre problemas da 
adoção

Causas de pouco controle

•Os pais tem pouco 
sentimento de pertencimento 

•Os pais receiam que a 
criança sinta que é tratada 
diferente por ser adotada. 



A vida de uma família adotiva
bem sucedida é uma jornada,
não um destino.


