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Apoiando as Famílias Adotivas Depois da Colocação 
 

Estratégias de Apego 
 

(Adaptado da Dra. Vera Fahlberg) 

O Ciclo de Excitação-Relaxamento 

• O Ciclo de Excitação-Relaxamento 
é baseado na nossa compreensão de 
que confiança, segurança e apego 
são construídos quando um cuidador 
consistente repetidamente atende 
as necessidades da criança.   
 

• Por exemplo, uma criança fica com 
fome e chora refletindo um estado de 
tensão e excitação. A criança 
expressa as suas necessidades por 
meio de comportamentos e 
emoções. O cuidador responde 

atendendo às necessidades da criança, alimentando-a e confortando-a. A criança recebe conforto, o 
que alivia a tensão, relaxa e experiencia contentamento. Os pais se sentem seguros e felizes por 
fornecerem cuidado empático à criança. Os sentimentos bons são mutuamente reforçados e 
recíprocos.  

• Pais adotivos, guiados pelo assessor, devem aprender a identificar e suprir as necessidades da sua 

criança, usando respostas consistentes e afetivas.   

• O desafio para novos pais de crianças que experimentaram trauma é que estas crianças podem 
expressar suas necessidades emocionais com comportamentos indesejados. Os pais devem, portanto, 
aprender maneiras de atender às necessidades emocionais das crianças, sendo ainda capazes de 
ensiná-las a se comportarem. 

Ciclo de Interação Positiva 

• No Ciclo de Interação Positiva, os pais 

iniciam a interação, afirmando trocas 

emocionais e sociais com a criança.   

• O ciclo começa quando os pais engajam a 

criança numa interação positiva, que aprecia 

a interação e reage de maneira afirmativa.   

• Ambos, a criança e os pais, sentem amor-

próprio e são motivados a continuar 

interagindo.  Este tipo de interação aumenta 

muito o processo de apego. 
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• Muitos pais adotivos erroneamente acreditam que é a criança quem deve dar o primeiro passo para se 

vincular a eles.  Porém, falta de confiança e ambivalência sobre novos vínculos pode fazer com que isso 

seja impossível para muitas crianças adotadas.  Os pais adotivos devem ser encorajados a regularmente 

se aproximar da criança de maneira não-ameaçadora e gentil para iniciar interações sociais. Eles devem 

estar preparados para continuar a engajar a criança em interações significativas e prazerosas, sem 

esperar que a criança retribua de  forma gentil.   

• O assessor é o Treinador de Apego e deve ajudar os pais adotivos a identificar Interações Positivas que 

eles se sintam confortáveis para iniciar.   

Comportamentos Reivindicadores 

•  A reivindicação ajuda a família a assimilar a criança como parte da família e ajuda a criança a se sentir 

parte da família.  Comportamentos reivindicadores também promovem o desenvolvimento do 

pertencimento pelos pais– a firme convicção de que eles têm o direito de parentar a criança como sua.  

As atividades de reivindicação comunicam aceitação e integração da criança na vida da família.  

• Exemplos de comportamentos reivindicadores são:   

o Mandar anúncios para a família e amigos quando a criança se junta à família ou fazer um 

anúncio nas redes sociais. 

o Incluir o Livro da Vida da criança junto com os outros álbuns de fotos da família. 

o Envolver a criança ao desenvolver novas tradições familiares ou planejar uma viagem em família. 

o Usar linguagem que reforce a posição da criança na família.  Como exemplos temos: "meu filho" 

e "nossa família." 

 

 


