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Definições e Descrições dos Critérios de Avaliação 

Categoria I 

Motivação/Expectativas da 

Adoção 

O que as famílias antecipam, procuram, esperam das suas experiências como 

pais adotivos? Por que eles estão planejando se tornar pais adotivos? 

Categoria II 

Maturidade Pessoal e 

Emocional 

Existem várias características que permitem que o cuidador suporte os desafios 

apresentados a eles. Isso inclui: Autoestima forte e positiva, a habilidade 

emocional de cuidar de si e a habilidade de superar desafios sem que isso seja 

uma ameaça à sua competência, autoconfiança, autoestima ou identidade. 
Categoria III 

Estabilidade e Qualidade das 

Relações Interpessoais 

Pessoas que possuem uma rede fortalecida e confiável de relações baseadas 

em apoio e afetividade geralmente conseguem lidar melhor com o estresse e 

os desafios criados pela adoção. 

Categoria IV 

Resiliência, Habilidade para 

Superar e Histórico de Controle 

do Estresse  

As famílias que continuam a funcionar e se mantém produtivas durante 

situações de muito estresse geralmente terão habilidades para superar 

situações e força para se ajustarem às mudanças e à pressão do cuidado. 

Aprender sobre como a família atravessou os eventos difíceis,  traumatizantes, 

ou mudanças de vida, pode sugerir o nível de competência em relação à 

solução de problemas. 

Categoria V 

Abertura para o Sistema 

Familiar  

 

Um “sistema aberto” refere à família que consegue se adaptar e mudar em 

resposta aos desafios dentro e fora da família. Uma família “aberta” está ligada 

a uma rede maior de família extensa, amigos e comunidade. As suas barreiras 

são mais flexíveis e a família se ajusta confortavelmente a mudanças. 

Categoria VI 

Habilidades e Capacidade de 

criação 

 

Experiências em parentar, ou outras experiências com crianças sugere um nível 

de conhecimento e entendimento para esse critério. A não ser que o histórico 

da família apresente grandes problemas na educação das suas próprias 

crianças, a maioria dos possíveis cuidadores têm habilidades de 

parentaradequadas. Áreas de critério que precisam ser avaliadas incluem: 

• Os pais recebem satisfação, gratificação e alegria na educação das 

crianças. 

• Os pais têm a habilidade de individualizar as crianças e as suas 

necessidades e conseguem responder de acordo. 

• A família teve experiências anteriores com a criação de outras 

crianças, incluindo crianças com problemas físicos, emocionais e de 

comportamento. 

• Os pais usam estratégias de disciplina que são apropriadas para 

crianças que tiveram experiências anteriores com maus tratos e 

separação. 

Categoria VII 

Empatia e Capacidade de Trocar 

de Perspectiva 

 

Empatia é a capacidade de entender um outro ponto de vista. Tomar a 

perspectiva é a habilidade de “ver” a perspectiva de outra pessoa ou outro 

ponto de vista. A seguir, critérios importantes para determinar a empatia e a 

habilidade de considerar a perspectiva: 

• Os pais conseguem reconhecer e interpretar de forma adequada as 

dicas comportamentais, verbais e não verbais, um do outro e da 
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criança. Também podem articular verbalmente o que outro membro 

da família está sentindo. 

• Os pais podem articular empatia pela família biológica da criança e 

entender a sua situação. 

Categoria VIII 

Pertencimento 

 

Esse sentimento é definido como o direito de receber, solicitar ou fazer algo. 

Para os pais adotivos, diz respeito à crença no seu direito inalienável e  sua 

responsabilidade de agir de formas que reflitam no melhor interesse da 

criança. 

Categoria IX 

Habilidades para uma criação 

“mão na massa” 

 

Um traço observado frequentemente nas famílias adotiva e acolhedora 

chamado: criação “mão na massa”. Esse tipo de estilo de criação incentiva que 

os pais e a criança façam coisas juntos, ao invés de olhar de fora. Esse pais 

fornecem um retorno concreto e positivo, molda comportamentos desejados, 

torce, direciona e ensina. Eles encorajam a criança a pensar tomando decisões 

ao oferecer modelos e opções. 
Categoria X 

Compromissos para Toda a Vida 

 

A adoção é um compromisso permanente. As famílias devem ser guiadas para 

olhar a sua relação com a criança como algo a longo termo, projetando 

desafios e problemas que irão surgir na infância e na adolescência tais como 

consequências de abuso sexual, expectativas razoáveis para a emancipação e 

questões relacionadass à procura pela família biológica e reintegração. 


